


Przełożyła
Sylwia Chojnacka



TyTUł oryGINałU:
Keela

A Slater Brothers novella

redaktor prowadząca: aneta Bujno
redakcja: Justyna yiğitler
Korekta: Weronika Król

opracowanie graficzne okładki: łukasz Werpachowski
Cover Design by Mayhem Cover Creations

Skład: skladigrafika@gmail.com

Copyright © 2015 L.a. Casey
Published by L.a. Casey

www.lacaseyauthor.com

Copyright © 2017 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece, 
an imprint of ILLUMINaTIo łukasz Kierus

Copyright © for Polish translation by Sylwia Chojnacka

Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. 
Powielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek 
techniki całości bądź fragmentów niniejszego dzieła bez uprzednie-
go uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

Wydanie I
Białystok 2018

ISBN 978-83-65740-93-9

ww w.w yd a w n ic t w o ko b ie c e .p l

Wydawnictwo Kobiece 
e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl 

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie  
www.wydawnictwokobiece.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
www.facebook.com/kobiece



Babuniu, 

brakuje mi Ciebie. Bardzo za Tobą tęsknię. To już czter-
naście dni, odkąd nas opuściłaś, ale ja nadal nie potrafię 
zaakceptować tego, że już Cię tu nie ma. Wciąż czekam, 
aż zadzwoni mama i powie, że mam się szykować, bo 
jedziemy odwiedzić Cię w szpitalu. W pewnym sensie 
lubię myśleć, że wciąż tam jesteś, bo wtedy byłabyś 
z nami, mimo że gdzieś głęboko wiem, że odeszłaś 
do lepszego miejsca. Ubolewam, że już Cię tu nie ma, 
ale jednocześnie cieszę się, że Twój ból dobiegł końca 
i odnalazłaś ukojenie. Jestem niewyobrażalnie szczęś-
liwa, że ogarnął Cię spokój. Bóg wie, że naprawdę tak 
jest. Jesteś tam razem z Dziadkiem, Jasonem, ciocią 
Kay i Tanyą. Bóg pewnie nie ma pojęcia, co ze sobą 
zrobić, mając Was wszystkich wokół. Mogę sobie tylko 
wyobrażać, co tam wyczyniacie! 

Każdego dnia oglądam filmy, które nakręciłam, od-
wiedzając Cię w szpitalu, by znów Cię zobaczyć i usły-
szeć Twój głos. Płaczę i śmieję się równocześnie, oglą-
dając je. Tamtej nocy wszystkich nas doprowadzałaś 
do łez, opowiadając różne historie. Bardzo się cieszę, 
że to nagrałam. Oglądanie tych miłych chwil sprawia, 
że czuję się lepiej. Szczerze mówiąc, sądziłam, że będę 



czuła się dobrze, gdy odejdziesz. Byłam pewna, że będę 
cieszyć się, że wreszcie odpoczywasz, i rzeczywiście 
tak jest, ale jednocześnie wcale nie jestem szczęśliwa. 
Po prostu mi Ciebie brak. Nie rozmawiam o tym z bli-
skimi, bo nie chcę ich martwić – kochają Cię i tęsknią 
za Tobą tak samo jak ja. Wiem, że w końcu, choć to 
wszystko potrwa, uda nam się przywyknąć do myśli, 
że odeszłaś. Ale i tak jest do bani.

Wiem jednak, że cały czas ze mną jesteś. Byłaś moim 
największym wsparciem w kwestii pisania. Wszyst-
kim opowiadałaś o moich książkach, bez względu na 
to, czy byli tym zainteresowani, czy nie, opowiadałaś 
im o całej mojej karierze, o podpisanych kontraktach, 
o miejscach, w których byłam i do których miałam 
zamiar jechać. Byłaś ze mnie dumna, powiedziałaś 
mi o tym i, szczerze mówiąc, to najlepsza rzecz, jaką 
mogłaś mi powiedzieć. Teraz żyję tym, co mi mówiłaś: 
radziłaś mi próbować i to właśnie robię. Obiecuję, że 
wykorzystam każdą nadarzającą się okazję i będę ją 
łapać obiema rękami. 

To wielka przyjemność móc nazywać Cię swoją 
babcią. Nie wydaje mi się, by były gdzieś lepsze babcie 
od Ciebie. Byłaś jedyna w swoim rodzaju i chcę tylko, 
byś wiedziała, że jesteś bardzo kochana i nigdy Cię nie 
zapomnę. Nigdy. Zadedykowałam Ci Frozen i bardzo 
Ci się spodobało, ale chciałabym także zadedykować 
Ci Keelę, mimo że oszalałabyś, gdybyś zobaczyła, co 
jest zapisane na stronach książki Braci Slater. 

Zawsze będę Cię kochać. 
To nie jest pożegnanie, zobaczymy się później. 



Rozdział 1

Keela… Pomóż mi. 
otworzyłam oczy i usiadłam wyprostowana. Nie 

byłam w mojej sypialni ani nawet w moim mieszkaniu. 
To miejsce wydawało się znajome, ale nie potrafiłam go 
rozpoznać. Wyglądało na plątaninę korytarzy z licznymi 
zamkniętymi drzwiami.

Wstałam i nagle ścisnęło mnie w żołądku ze strachu. 
oddychanie przychodziło mi z trudem.

– Keela? – rozległ się jakiś głos tuż przy moim uchu, 
błagając mnie o pomoc z każdym słabym oddechem. 

Moje serce gwałtownie przyspieszyło. obróciłam się, 
szukając wzrokiem tego, kto mnie potrzebował, ale nie 
potrafiłam znaleźć źródła głosu. 

– Gdzie jesteś? – krzyknęłam. 
Usłyszałam męski szloch i przeraziło mnie to. znałam 

ten dźwięk, ale nie byłam w stanie jednoznacznie wska-
zać, do kogo należał. W mojej głowie panował zamęt. 

zaczęłam biec przez ciemne korytarze. Skręciłam w le-
wo, potem w prawo, a następnie znów w lewo, szukając po 
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drodze osoby, która mnie wołała. Każda ze ścian była po-
dobna do poprzedniej, więc nie byłam pewna, czy nie skrę-
ciłam źle, wracając w jakiś sposób do miejsca, w którym 
otworzyłam oczy. Wszystko było dla mnie przerażająco 
znajome. Wiedziałam, że chodziłam już tymi korytarza-
mi, ale nie mogłam przypomnieć sobie kiedy i dlaczego. 

Pisnęłam, gdy otaczające mnie kremowe ściany kory-
tarza zaczęły zmieniać kolor. Przechyliłam głowę i pa-
trzyłam, jak na ścianach pojawiają się krwiste ślady ukła-
dające się w kształt odcisku ludzkiej dłoni. Wyglądało to 
tak, jakby ktoś przycisnął zakrwawioną rękę do ściany 
i spokojnie szedł w dół korytarza, rozsmarowując za sobą 
ciemnoczerwoną substancję.

Wrzasnęłam z przerażenia i znów zaczęłam biec. 
– Keela? – krzyknął ponownie tamten głos. 
Dźwięk nadchodził z każdej strony, zupełnie jakby 

w korytarzu roznosiło się echo. 
– Kim jesteś? – krzyknęłam wystraszona. – Gdzie je-

steś?
Nagle wokół mnie zapanowała śmiertelna cisza. 
Jedynym dźwiękiem, który potrafiłam wychwycić, był 

mój przyspieszony oddech. 
Przestałam się ruszać i słuchałam. 
Po kilku chwilach zupełnej ciszy usłyszałam dźwięk 

zamykanego zamka. Wywołał on wibrację podłogi pod 
moimi stopami i przez chwilę myślałam, że upadnę pod 
wpływem tego dźwięku. Jednak wibracje ustały tak szyb-
ko, jak się zaczęły, więc udało mi się odzyskać równowa-
gę. Skrzypnięcie i jęk otwieranych drzwi wypełniły moje 
uszy kilka sekund później. obróciłam się, by zobaczyć kto 
lub co tam było. zmrużyłam oczy, gdy drzwi na końcu 
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korytarza otworzyły się na oścież, ale jedynym, co zoba-
czyłam w środku, była ciemność. 

– K-kto tam jest? – zawołałam drżącym głosem. 
Usłyszałam męski jęk, a potem metaliczny dźwięk – 

był to dźwięk, który już znałam: brzęk odbezpieczanego 
spustu w pistolecie. 

Przełknęłam gulę, która w tym momencie stanęła mi 
w gardle. 

– Keela? – wyszeptał tuż za mną znajomy kobiecy głos. 
– Musisz pomóc alecowi. 

Alec?
rozejrzałam się wokół, ale jak i poprzednim razem, 

nikogo tam nie było. 
– alec? – zawołałam. 
– Keela! – rozległ się jego wrzask.
Czułam, że wpadam w panikę, gdy dotarło do mnie, 

że głos, który słyszałam wcześniej, należał do aleca. Był 
to głos pełen bólu i strachu, który wzywał mojej pomocy. 

– Gdzie jesteś? – krzyknęłam. 
– W środku, musisz mu pomóc. – Tuż przy moim 

uchu znów rozległ się kobiecy szept, więc odwróciłam 
się w stronę drzwi prowadzących w ciemność. Niewiele 
myśląc, zaczęłam biec w stronę ciemnego pokoju, ale bez 
względu na to, jak szybko biegłam, pokój się nie przy-
bliżał. 

Krzyknęłam i odskoczyłam w przerażeniu, gdy poja-
wiła się przede mną czyjaś sylwetka pozostająca do tej 
pory w cieniu. Upadłam na plecy i pisnęłam, gdy postać 
ruszyła naprzód i zbliżyła się do mojej twarzy.

Mogłam zobaczyć jedynie połyskujące srebrne oczy, 
bez twarzy. 
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– alec zginie, jeśli jej nie zatrzymasz – wyszeptał ten 
ktoś znajdujący się przede mną.

– Jej? Kogo? – krzyknęłam. 
Postać rozpłynęła się i znów widziałam jedynie pokój, 

choć nie wyglądał już tak mrocznie. Był rozświetlony, 
a na środku klęczał alec: wyciągał do mnie ręce, ale jego 
głowa wisiała bezwładnie. zamrugałam, a gdy ponownie 
skupiłam wzrok, cień znów się pojawił, ale tym razem stał 
za alekiem. 

– Powstrzymaj ją, Keela! – Kobiecy głos rozlegał się ze 
wszystkich stron. – Walcz, by go ocalić!

Sapnęłam, gdy postać uniosła ramię i wskazała trzy-
manym przez siebie przedmiotem zwieszoną głowę ale-
ca. zmrużyłam oczy, by zobaczyć, co to było, i gdy spo-
strzegłam srebrną lufę pistoletu, zerwałam się na równe 
nogi. Krzyknęłam do aleca, by uważał, gdy biegłam w jego 
kierunku. Tym razem pokój zaczął się przybliżać, ale na-
wet biegnąc najszybciej, jak potrafiłam, byłam za wolna. 

– alec! – krzyknęłam, gdy głośny huk rozniósł się po 
korytarzu i zadzwonił mi w uszach. 

Pistolet wystrzelił i ciało aleca opadło na podłogę 
w tym samym czasie, gdy zatrzasnęły się drzwi prowa-
dzące do pokoju. Dotarłam do nich sekundę później. 
Uderzyłam w nie, ale nie czułam żadnego fizycznego 
bólu, gdy się od nich odbiłam i ponownie upadłam na 
ziemię. Nie czułam nic poza dławiącym bólem w mojej 
piersi i łzami spływającymi mi po twarzy. 

Ponownie stanęłam na nogach i próbowałam otworzyć 
drzwi, ale klamka ani drgnęła. Uderzyłam w nie obiema 
rękami i kopnęłam, ale nie przyniosło to żadnego rezul-
tatu. Były zamknięte. 
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– Keela? – tuż za mną rozległ się inny znajomy głos. 
obróciłam się i sapnęłam. 
Stali przede mną Nico, ryder, Damien i Kane. 
– Musicie pomóc…
– Dlaczego nie uratowałaś naszego brata, Keela? – prze-

rwał mi Damien.
zamrugałam.
– Próbowałam…
– Pozwoliłaś alecowi umrzeć. Pozwoliłaś umrzeć na-

szemu bratu – przerwał mi Nico, patrząc na mnie. 
zaczęłam dyszeć ciężko, robiąc kilka małych kroków 

w tył, jednak zaraz wpadłam na drzwi, które bezskutecz-
nie próbowałam otworzyć chwilę wcześniej. 

– Biegłam. Próbowałam…
– Pozwoliłaś mu umrzeć, ponieważ go nie chciałaś, nie 

chcesz go żywego – przerwał mi ryder. Jego głos brzmiał 
jak groźny pomruk. 

– Nieprawda! – zaczęłam łkać. – Kocham aleca, pragnę 
go. Proszę, pomóżcie mi mu pomóc. 

Kane cmoknął językiem. 
– Kochał cię, Keela. Chciał cię poślubić, a ty pozwoliłaś 

mu umrzeć. Dlaczego?
zamknęłam oczy.
– Dlaczego nie chciałaś naszego brata?
– Dlaczego go nie ocaliłaś?
– Dlaczego go nie kochałaś?
– Dlaczego, Keela?
zakryłam uszy rękami i zaczęłam krzyczeć, by zagłu-

szyć słowa braci Slater, ale mimo to wyraźnie słyszałam 
każde ich słowo w mojej głowie. 

Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? 
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otworzyłam oczy i krzyknęłam jeszcze głośniej, gdy 
czterej bracia ruszyli w moim kierunku z wyciągniętymi 
rękami. opadłam na kolana i skuliłam głowę, czekając 
na ból, gdy zaczną mnie bić, ale ten nigdy nie nadszedł. 
z wahaniem spojrzałam w górę i krzyknęłam, widząc, jak 
korytarze oddalają się razem z braćmi. Wszystko zmie-
niło się w ogromny pokój z dużym, okrągłym ringiem na 
środku pomieszczenia. Walczyli na nim dwaj mężczyźni 
pozbawieni twarzy, a wokół zgromadziła się grupa krzy-
czących i wiwatujących ludzi. 

Gdy stanęłam na nogi, rozejrzałam się po pokoju i po-
jęłam, co tu się działo. Platforma, ludzie, parkiet, ka-
biny, bar… Wiedziałam, gdzie jestem… Byłam w klubie 
Darkness. 

– Keela? Podejdź tu, złotko. 
rozejrzałam się wokół i spojrzałam na wujka Bran-

dona. 
– Dlaczego…? Jak…?
– Ciii – mruknął, podchodząc do mnie. – Wszystko bę-

dzie w porządku. Już ja zadbam o to, by wszystko było 
dobrze. 

odwróciłam się i przytuliłam się do niego, ale odsunę-
łam się, gdy jego dłonie ścisnęły moje plecy, a ja poczu-
łam na sobie coś mokrego. odsunąwszy się od szeroko 
uśmiechniętego wujka, położyłam sobie ręce na plecach 
i po chwili na nie spojrzałam. 

Były poplamione czerwoną, gęstą substancją.
Jęknęłam, gdy poczułam metaliczny zapach krwi. Po-

nownie spojrzałam na wujka, ale krzyknęłam i cofnęłam 
się, bo osoba przede mną nie była moim wujkiem. To 
duch mojego koszmaru z przeszłości. 
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– Marco – jęknęłam. 
Marco Miles uśmiechnął się do mnie diabolicznie 

i spojrzał na swoje dłonie. 
Dłonie pokryte krwią. 
Cmoknął językiem i podniósł wzrok, by spojrzeć mi 

w oczy. 
– Hm… Czyż to nie interesujące?
Próbowałam się od niego odsunąć, ale niezliczona 

ilość dłoni przytrzymała moje ciało i zmusiła mnie, bym 
uklęk ła. Spojrzałam w górę, potem rozejrzałam się na 
boki i wybuchnęłam płaczem. 

Nico i Damien przytrzymywali mnie z prawej, a ryder 
i Kane z lewej strony. 

– Teraz – zamruczał Nico. – Spraw, by zapłaciła za cier-
pienie aleca. 

– To nie ja zadałam mu cierpienie! To nie byłam ja! – 
krzyczałam. – To wina cienia!

Do moich uszu dotarł znajomy dźwięk ładowanej broni. 
Poczułam dotyk zimnego metalu, gdy przedmiot został 

przyciśnięty do mojego czoła. oddychałam ciężko, szlo-
chając, gdy uniosłam głowę i spojrzałam prosto w wy-
celowaną we mnie lufę pistoletu. Krzyknęłam z przera-
żeniem, kiedy zauważyłam, że broni nie trzymał Marco, 
lecz cienista postać. 

– Ty! – zawyłam, a łzy spływały mi po policzkach. – 
Dlaczego to robisz?

Postać w cieniach zastygła i zmieniła się w osobę. Była 
ubrana w długą, czarną pelerynę z dużym kapturem za-
słaniającym jej twarz. 

– odpowiadaj – krzyknęłam i zaczęłam wyrywać się 
z uścisków braci. 




