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„Nienawiść” Jennifer Brown 

 

Każdy z nas ma w swoim życiu osobę, która nie wzbudza naszej sympatii, a wręcz 

przeciwnie. Nienawiść. W życiu każdego zdarzają się takie momenty, że uczucie nienawiści 

jest tak ogromne, że życzymy komuś śmierci. Mówimy to tak po prostu, by rozładować 

narastającą złość. Nie zdajemy sobie jednak z prawdziwego znaczenia tych słów. Bo koniec  

końców te nasze "życzenia" i tak się nie spełniają . Jennifer Brown w swojej książce pod 

tytułem "Nienawiść", przedstawia nam podobną sytuację. Małą różnicą jest tylko to, że 

osoby, którym główna bohaterka Valerii życzy śmierci, faktycznie umierają. A zabójcą jest 

człowiek, który był jej całym światem. 

 W pewnym momencie swojego życia Valerii poczuła, że różni się od swoich rówieśników. 

Nie chce dłużej być słodką, małą dziewczynką. Zmienia się. Na jej drodze pojawia się Nick 

Levil. Chłopak imponuje jej. Ich przyjaźń rozkwita. Po wizycie w jego domu, gdzie 

dziewczyna poznała go od zupełnie innej strony, zakochuje się w nim. Z wzajemnością. W 

tym samym czasie Val tworzy w swoim czerwonym zeszycie listę "Do odstrzału". Znajdują 

się tam nazwiska osób, które sprawiały, że każdy dzień w szkole zamieniał się w koszmar. W 

chwilach, gdy dziewczynie wydaje się, że Nick się od niej oddala, lista była spoiwem ich 

związku. Szczęście nie trwa wiecznie. A może nigdy go nie było. Nadszedł dzień masakry. 

Nick wyjmuje w szkolnej stołówce, tzn. "Sejmie" broń i zaczyna swoje dzieło. Dopiero po 

chwili Val orientuje się w planach chłopaka. Nick likwiduje osoby z ich listy. Ona sama 

zostaje postrzelona gdy ratuje tą, której nazwisko tak często pojawiało się w czerwonym 

zeszycie. Na końcu Nick Levil, największa miłość Valerii popełnia samobójstwo. 

Dziewczynie długo zajmuje dojście do równowagi, tyko pozornej jak się okazuje. Lecz 

przyszedł dzień powrotu do szkoły. Do ludzi, którzy uważają ją za równie winną co Nick, a 

przecież ona nie strzelała. Jednak nawet sama Val nie czuła się bez winy. To ona to zaczęła, 

to ona stworzyła niesławną już listę. Była iskrą, która spowodowała pożar. I nie mogą nic z 

tym zrobić, straty były zbyt duże. Bo w tej maskarze każdy był ofiarą. Nawet ona. Nawet 

Nick. Podczas czytania patrzymy jak Valerii próbuje stawić czoła wydarzeniom z przeszłości 

i jednocześnie zacząć nowe życie.  

 Fabuła książki została podzielona na cztery części, składające się z kilku rozdziałów. Akcja 

rozgrywa się w maju 2008 roku, gdy Nick dokonuje rzezi w Sejmie, oraz gdy dziewczyna 

wraca do szkoły. Na początku każdego rozdziału wydarzenia relacjonuje Angela Dash, za 

pośrednictwem artykułu a potem przedstawia ona Valerie Leftam. Pomiędzy tymi 

przedziałami dziewczyna wspomina Nicka takim jakim był przed strzelaniną. Te 

wspomnienia odgrywają w książce niezwykła rolę. Dzięki temu poznajemy dwie osoby o tym 

samym imieniu i nazwisku: "Nick Levil". I choć zdajemy sobie sprawę, że chłopak 

spowodował wielką tragedię, pozbawił ludzi życia, że przez niego ktoś stracił dziecko lub 

najlepszego przyjaciela, to my jednak znamy tego innego Nicka. Nicka - zagubionego 

chłopca, uwielbiającego Szekspira, prześladowanego i upokarzanego przez tylu ludzi. 

Czytelnik ma w głowie mętlik. Kochać go czy nienawidzić ? Najgorsze jest to, że nie 

możemy wybrać ani wyciągnąć jakiegoś pośredniego uczucia. Przed takim samym wyborem 

stoi Valerii. Tęsknota do chłopka i jednocześnie niezrozumienie jego czynów, spędzają jej sen 

z oczu. Lecz "Nienawiść" nie opowiada jedynie o Nicku i Valerii. Bardzo ważny jest tu wątek 

rodziny dziewczyny. Matka, która próbuje ochronić cały świat przed rodzoną córką. Ona 

cierpi, kocha ją a jednocześnie nienawidzi. Ale stara się to ukrywać, choć nie zawsze jej się to 

udaje. Natomiast ojciec głównej bohaterki, nawet się nie stara. Odszedł od rodziny na rzecz 

młodszej partnerki. On już nawet się nie stara. Uczucie nienawiści do własnego dziecka 

pochłonęło go tak bardzo, że nawet nie chciał z nim walczyć. Jedyną sprzyjającą Valerii 



osobą w rodzinie, jest jej młodszy brat. Dziewczyna jest na siebie zła, że trafiła mu się tak 

okropna siostra, że musi się przez nią wstydzić. Kolejnym dobrym duchem w książce jest 

doktor Hiler. To dzięki niemu Val czuję się choć trochę bezpieczna. To on pomógł wrócić jej 

do przysłowiowej "normalności". Następnym czynnikiem była malarka Bea, a właściwie 

samo malarstwo, dzięki któremu potrafiła dostrzec prawdziwy obraz sytuacji.  

W "Nienawiści" Brown poruszyła wiele tematów. Miłości, odrzucenia, nienawiści, chęci 

zemsty, uczucia załamania i niemocy. Są to uczucia, z którymi nawet zwykły czytelnik 

spotyka się na co dzień. Co ciekawe Brown, uczyniła główną bohaterką osobę, która była 

tylko iskrą. Ale to nie ona była winna całemu pożarowi. Pożarem był Nick. I to on był  

bohaterem tej historii. To o nim mówiły media. Val była jedynie tłem i nikogo nie obchodzą 

jej uczucia, nawet jej najlepszych przyjaciół, którzy nagle gdzieś zniknęli. 

  Może się wydawać, że w natłoku wątków zarówno autorka jak i czytelnicy, pogubią się. Nic 

bardziej mylnego. Autorka z wielkim wyczuciem porusza się między czasem i wszystkimi 

wątkami. Pozwala to czytelnikowi wręcz "wejść" w osobę Valerii. Gdy przeczytałam tę 

książkę, nie mogłam się od niej uwolnić. Jej postacie były ze mną wszędzie. Stały się częścią 

mnie. Wciąż próbowałam sprecyzować uczucia do Nicka, podobnie jak Valerii. Toczyłam ze 

sobą wiele dyskusji, które toczą się do dziś. Każdy bohater "Nienawiści" czegoś mnie 

nauczył, każdy wniósł do mojego życia coś nowego. Mogę być za to jedynie wdzięczna 

autorce. I jestem.  
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