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List do Keenana

Mam nadzieję, że pod koniec tej książki do nas wrócisz. 

Tęsknię za Twoim poczuciem humoru. 

Za chłopakiem, który dla swoich przyjaciół zrobiłby 

wszystko i nie krył się ze swoimi uczuciami. 

Co prawda nie przepadałyśmy za tym, że zdradzasz 

i nie szanujesz kobiet, ale i tak Cię kochałyśmy. 

Uściski

Beebs

PS Nie pozwól, by ciemność Cię pochłonęła. 
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Prolog 

•  Jedenaście lat temu •

Keenan

K
opałem piłkę do kosza po trawie. Tata zapy-
tał mnie, co chciałbym dostać na urodziny. 
Nie mogłem zdradzić mu swojego największe-

go pragnienia, bo dostałbym karę, więc poprosiłem 
o piłkę. Mój prezent okazał się niewypałem, bo tata 
zapomniał dokupić kosz. Mogłem więc tylko kozło-
wać piłką lub kopać ją po ziemi, chociaż nawet na 
to mi nie pozwalano. Czasami robiłem to, żeby ze 
mną porozmawiali, nawet jeśli tylko po to, by mnie 
zbesztać. 

Może dzisiaj będzie dla mnie miły i kupimy kosz, 
a potem nauczy mnie grać. Już dochodziło południe, 
a on jeszcze nigdzie nie pojechał, więc może w końcu 
będzie miał dla mnie czas. Podekscytowany tą my-
ślą wbiegłem do domu, licząc na to, że dziś będzie 
ten dzień. Przemierzałem pomieszczenia sprężystym 
krokiem, ale jednocześnie najciszej, jak się dało.
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Rodzice nie lubili, gdy hałasowałem. Nie wściekali się, ale 
zawsze wysyłali mnie wtedy do pokoju i czasami o mnie zapo-
minali. Kiedy głód stawał się nie do wytrzymania, w końcu wy-
chodziłem. Wtedy już czekał na mnie talerz z posiłkiem. 

Przeszukałem cały dom i w końcu znalazłem go w gabine-
cie, spał ze spuszczoną głową. Nie obudził się po moim wejściu, 
więc podszedłem bliżej i stanąłem obok. 

– Tatusiu. – Kiedy nie odpowiedział, pociągnąłem go za no-
gawkę, wciąż mocno przyciskając piłkę do klatki piersiowej. 

– Keenan. – Na korytarzu rozległ się głos matki. Dzisiaj zno-
wu brzmiała na smutną. W sumie jak zawsze. 

– Mamusiu, czy tatuś nauczy mnie grać? – Zdenerwowany 
uniosłem piłkę. 

Jej surowa mina wystarczyła mi za odpowiedź, gdy się jed-
nak odezwała, usłyszałem słowa, których się nie spodziewałem:

– Wiesz, że nie powinno cię tu być. 
– Wiem, ale nie miałem pojęcia, kiedy tatuś stąd wyjdzie. 
– Kazaliśmy ci siedzieć w domu i się nie pokazywać. 
– Ale nie pozwalacie mi grać w domu. Dlaczego tatuś kupił 

mi tę głupią piłkę, skoro nie mogę się nią bawić?
– Keenan – tym razem usłyszałem głęboki, pijacki bełkot 

ojca. Odwróciłem się od mamy i zobaczyłem, że siedzi na krze-
śle. Włosy miał w nieładzie, a ubrania pogniecione, ale i tak 
wydawał się władczy. A także wkurzony, sądząc po minie. – 
Nie pyskuj matce. 

– Pograsz dzisiaj ze mną? – Nie chciałem błagać, ale despe-
racja zakradła się do mojego głosu i teraz cały od niej drża-
łem. Tata zamrugał powoli, jakby musiał się otrzeźwić, zanim 
coś powie. 

– Do swojego pokoju. 
Odrzucenie zawsze boli, ale kiedy odpychają cię rodzice, ból 

jest jeszcze większy. 



– Dlaczego mnie nienawidzisz? – krzyknąłem i rzuciłem pił-
kę. Gniew wziął nade mną górę, był jednak tylko próbą zwró-
cenia na siebie uwagi. Mimo to nic nie osiągnąłem. Tata już się 
obrócił i zaczął coś pisać na komputerze, jakby wcale przed 
chwilą nie spał po wypiciu całej butelki, która teraz leżała obok. 

– Chodź – zawołała mama. Już się skierowała ku wyjściu, 
czekała, że za nią podążę. Chciałem jeszcze raz spróbować 
ubłagać tatę, ale zobaczyłem, że patrzy na nią z bólem, który 
po chwili przysłoniła złość. 

– Idź, Keenan. – Tym razem się podporządkowałem. Zasta-
nawiałem się, czy w ogóle by zauważyli, gdybym zniknął na 
zawsze. 

– Synu? 
Obróciłem się, znów czując nadzieję. 
– Tak, tato? 
– Nie przychodź tutaj więcej i trzymaj się ode mnie z daleka. 
Zrezygnowany pokiwałem głową i w końcu wyszedłem. 
Moim największym marzeniem było, żeby czuć się chcianym. 
Żeby komukolwiek na mnie zależało – chociaż przez chwilę. 
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RozdziaL 1 

•  Bal •

Keenan

J
estem pieprzonym masochistą. 
Zaparkowałem motocykl na szerokim podjeź-
dzie. Dopiero gdy zgasiłem silnik i zsiadłem 

z maszyny, dotarło do mnie, jakie to prawdziwe. 
ale było już za późno, żeby się wycofać. 
Zniknęły ostatnie promienie słońca, lecz wciąż 

miałem na nosie okulary. nie chciałem, żeby wi-
działa, jak bardzo mnie zraniła. obiecałem to sobie, 
kiedy leżałem umierający w szpitalu. 

nigdy nie daj niczego po sobie poznać. nigdy się 
przed nikim nie otwieraj. nie daj im się zbliżyć.

Zamierzałem się trzymać tej obietnicy, ale naj-
pierw musiałem się ugiąć ostatni raz. 

Stawiałem ciężkie kroki na schodach prowa-
dzących do drzwi. Jeśli mam być szczery, choler-
nie się denerwowałem. nie tak wyobrażałem sobie 
ten wieczór. Właściwie nie miałem jakichś wielkich 
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oczekiwań, ale zawsze wiedziałem, że spędzę go z nią. a przy-
najmniej kiedyś wierzyłem tę bujdę na resorach. uniosłem 
rękę, żeby zapukać. nagle zamarłem, bo dotarło do mnie, że 
znowu dałem się wkręcić. 

nie zamierzam pozwolić na to po raz kolejny. 
Już odchodziłem, ale w tym momencie drzwi się otworzyły. 

Powitał mnie zaskoczony Dash, ubrany w szyty na miarę ciem-
noszary garnitur. obrzucił mnie niepewnym spojrzeniem i od-
szedł, zostawiwszy drzwi otwarte. 

Popatrzyłem na luksusowo urządzony korytarz, świadomy, 
że wszyscy nagle poczuli się nieswojo. 

Kiedy stałem się tym złym? 
Wyczułem na sobie gniewne spojrzenie mojego brata i nie-

bezpieczną energię, która docierała do mnie z pokoju.
gdy skupiłem na niej wzrok, doświadczyłem czegoś, co na-

zywa się widzeniem tunelowym. Wyglądała doskonale, a mimo 
to czułem wzbierającą we mnie złość.

Chęć zranienia jej stała się równie silna, co potrzeba, by 
oprzeć ją o najbliższą płaską powierzchnię, znowu ją wziąć i po-
kazać jej, do kogo należy. 

Tylko dlaczego musiałem jej to pokazywać? Sheldon już na-
leżała do mnie i tak powinno było zostać. 

ale ona mnie opuściła. 
Potraficie sobie wyobrazić, jak to boli? Mój następny oddech 

może być ostatnim, a mimo to muszę błagać osobę, która obie-
cała kochać mnie bezwarunkowo, by przy mnie była. 

To mnie po prostu rozjebało. 
ale przede wszystkim zmieniło. 
i za to jej nienawidziłem. 
umysł podpowiadał mi, że zwalanie na nią winy nie jest 

w porządku, ale mroczna część mojego serca miała ochotę ro-
zerwać ją na strzępy i zniszczyć. i to zamierzałem zrobić. 




