COPYRIGHT LAURUM

COPYRIGHT LAURUM

COPYRIGHT LAURUM

COPYRIGHT LAURUM

Tytuł oryginału: Choose Your Own Autobiography

Menedżer projektu: Agnieszka Jarosiewicz
Przekład: Bartosz Sałbut, Magda Witkowska
Redakcja: Elżbieta Wojtalik-Soroczyńska
Projekt okładki: studio KARANDASZ
Skład: Jolaks – Jolanta Szaniawska
Ilustracje: Antony Hare, P.I.
Wykaz autorów zdjęć oraz tekstów źródłowych
znajduje się na stronie 330

Copyright © 2014 by Neil Patrick Harris
All rights reserved.
Copyright © for the Polish edition by MT Biznes Ltd.
All rights reserved.
This translation published by arrangement with Crown Archetype,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

Warszawa 2016

MT Biznes sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
tel. (22) 632 64 20
www.mtbiznes.pl
e-mail: sekretariat@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-8087-444-2

COPYRIGHT LAURUM

P

ierwszą pracę dostałem w księgarni. To tam odkryłem książki
z serii „Choose Your Own Adventure” (Sam sobie wybierz
przygodę). Zaczytywałem się w nich godzinami. Bardzo mi się
podobał pomysł, by czytelnik mógł sam pisać historię, a przynaj
mniej próbować odgadnąć, która wersja ostatecznie wygra. Gdy
postanowiłem spisać własne wspomnienia, właśnie ta formuła
zdawała się najlepiej pasować do mojego pokręconego życia. Po
stanowiłem ją zatem zaadaptować (choć w nieco parodystycznej
postaci). Jeśli znasz tę serię, z pewnością w lot chwycisz, o co
chodzi. Jeśli nie, zachęcam do wizyty w księgarni i lektury tych
książek. Są niezwykłe.
Do Davida: Naprawdę nie posiadam się z radości, że moje ścieżki
i wybory doprowadziły mnie ostatecznie do Ciebie.
Do Gideona i Harper: Mam nadzieję, że na Wasze życie składać
się będzie wiele rozdziałów i na ich stronach zapiszą się śmiech,
przygoda i świetna zabawa.
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Słowo ostrzeżenia!
Autobiograficzna prywata, którą zdecydowałem się tu uprawiać,
różni się od większości autobiografii gwiazd napisanych z rów
nie niskich pobudek.
Jest to bowiem autobiografia, w której ty decydujesz. TY I NIKT
INNY decydujesz o tym, jak się potoczy życie Neila Patricka
Harrisa.
Czytając tę książkę, będziesz dokonywać wyborów. Jeśli wybie
rzesz mądrze, znajdziesz w życiu szczęście, odniesiesz sukces
i poślubisz faceta swoich marzeń. Jeśli wybierz źle, roztyjesz
się, wyłysiejesz i będziesz kroić indyka za ladą w barze pod szyl
dem Schlotzky’s. Tak czy owak jednak w pewnym momencie swo
jego życia będziesz miał okazję przez kilka miesięcy pracować
z Anne Heche na Broadwayu. (Baw się dobrze!).
Aby przebrnąć przez te wspomnienia cało i zdrowo, będziesz mu
siał wykazać się sprytem, słuchać głosu instynktu i przekartko
wać całkiem sporo stron.
Powodzenia!
Pamiętaj, że twoje decyzje mają wpływ nie tylko na twoje losy.
Od tej pory w twoich rękach spoczywa bowiem życie... Neila
Patricka Harrisa.
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ziękuję, że zdecydowałeś się kupić najnowszą pozycję
z serii autobiografii do wyboru, opisujących życie ludzi
dwojga imion.
George Bernard Shaw
Billy Bob Thornton
Salt’N’Pepa
Mary Elizabeth Mastrantonio
David Hyde Pierce
David After Dentist
Cedric The Entertainer
John Wilkes Booth
Neil Patrick Harris
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y, Neil Patrick Harris, przychodzisz na świat w Albuquer
que w Nowym Meksyku 15 czerwca 1973 roku, chyba w szpi
talu pod wezwaniem św. Józefa, ale tak do końca nie jesteś pewny, bo przecież całe to doświadczenie pamiętasz jak przez mgłę.
Pierwszą osobą, którą spotykasz w swoim życiu, jest – co nic
dziwnego – twoja matka, Sheila Scott Harris. Z biegiem lat prze
konasz się, że to naprawdę niezwykła kobieta, pełna miłości,
życzliwa, wrażliwa, bezinteresowna, inteligentna, mądra i dow
cipna. To ten typ mamy, który rozmawia z dzieckiem jak z czło
wiekiem i odnosi się z szacunkiem nawet do dwulatka. To ten
typ mamy, który przez całą czterogodzinną podróż samochodem
będzie cię trzymać na kolanach i drapać po plecach. To ten typ
mamy, który wprowadzi cię w tajniki gry w dwadzieścia pytań,
a potem – w taki sposób, żebyś się nie zorientował – pozwoli ci
odgadnąć „prawidłową” odpowiedź, mimo że tak naprawdę miała
na myśli coś innego. To ten typ mamy, który wykazuje na tyle duże
przywiązanie do tradycyjnych wartości, żeby śpiewać w chórze
kościelnym, a jednocześnie nie ma problemu z odgrywaniem
okropnej sceny śmierci bohatera bajki czytanej na dobranoc, po
nieważ bardzo jej zależy na tym, aby dziecko słuchało z uwagą.
To ten typ mamy, który szyje kostiumy na Halloween, gra na flecie,
często się śmieje i zachęca dziecko do realizacji własnych pasji.
Ten typ mamy, który w pewnym momencie postanawia zostać
instruktorem Jazzercise i po trzydziestce wraca na studia praw
nicze, a mimo to przez całe trzy lata co weekend spędza w podróży po trzy godziny w każdą stronę, żeby spędzić czas z dzieckiem.
Ogólnie masz sporo szczęścia, jeśli chodzi o mamę. Jednak
w tym konkretnym momencie swojego życia masz do czynienia
11
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nie z opisaną wyżej urokliwą istotą, ale raczej z krzyczącą,
spoconą, zrzędliwą, zbolałą kobietą.
Gdy wyciąga ręce, żeby cię po raz pierwszy w życiu przytulić,
dostrzegasz jeszcze uśmiechniętego mężczyznę. To twój ojciec,
Ronald Gene Harris. Z biegiem lat przekonasz się, że to silny
i mądry człowiek o stoickim usposobieniu, niezwykły mąż i lo
gicznie myślący prawnik z upodobaniem do rozwiązywania pro
blemów. To ten typ taty, który jest skłonny udzielić pomocy praw
nej w zamian za stare meble, a potem miesiącami będzie
pracować nad tym, aby przywrócić antykom ich pierwotny urok.
To ten typ taty, który sam buduje wymarzony dom w górach,
a tobie pomoże budować zwycięski pojazd na Soap Box Derby.
To ten rodzaj taty, który wymiguje się od weekendowej wycieczki
do Albuquerque z okazji twoich urodzin, wymawiając się „pilną
pracą” i przysparzając ci wielkiego rozczarowania, a potem miło
cię zaskakuje, gdy po powrocie do domu zastajesz na miejscu
domek na drzewie – i to z piaskownicą, sznurową drabiną,
klapą ukrytą w podłodze i tyrolką. To ten typ taty, który gra
folkowe piosenki na gitarze, sam opanowuje sztukę wydobywa
nia dźwięków z banjo i wprowadza cię w tajniki śpiewu. Co chyba
jednak najważniejsze, to przede wszystkim tata z a b aw n y. I to
nie zabawny w cudzysłowie (czyli niezabawny), tylko f a k t y c z 
n i e zabawny. Sprawia wrażenie poważnego konserwatysty, ale
w rzeczywistości ma świetne, niezmordowane poczucie hu
moru. Ma w swojej kolekcji wszystkie płyty Smothers Brothers,
Kingston Trio i Brothers Four, które ciągle puszcza. Opowiada
też dowcipy jak nikt inny. Odkąd skończysz piętnaście lat,
odbierając telefon od ciebie, zawsze będzie mówić do słuchawki
tym samym teatralnym szeptem: „Nie, nie chcę z nim rozma
wiać. Nie chcę z nim... O, cześć, Neil! Jak się masz?”. I tak za
każdym razem . Ty też tak będziesz robić. Z a k a ż d y m r a 
z e m . Potem będziecie się zachwycać własnym poczuciem
humoru. Z a k a ż d y m r a z e m .
Również i to trudno jest ci jednak przewidzieć w tym pierw
szym momencie, kiedy mając zero lat krzyczysz w niebogłosy
cały pokryty mazią płodową.
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***
Waga pokazuje zupełnie przeciętne, urocze 3370 gramów. Tak
się składa, że d o k ł a d n i e tyle samo waży Nagroda Emmy.
Przypadek? Tak. Prawda? Nie.
Zaraz po przecięciu pępowiny, co ma ci poprawić komfort
życia, trafiasz w ręce ludzi, którzy wykonują badania i pomiary,
a także wszczepiają ci do układu nerwowego elektroniczny mi
kroczip, jaki instaluje się potajemnie wszystkim amerykańskim
dzieciom urodzonym po 1953 roku. Wyczerpany po dziewięcio
miesięcznej udręce, zwracasz się z dobrym skutkiem o pozwo
lenie na to, by spędzić noc w wygodnym łóżeczku na szpitalnym
oddziale położniczym. Prosisz o łóżeczko pojedyncze, a nie bliź
niacze, bo przecież nie masz bliźniaka.
Następnego ranka stwierdzasz, że jesteś gotów iść do domu.
Po przybyciu w kolejne miejsce pobytu ex utero poznajesz
trzeciego członka najbliższej rodziny. To Brian Christopher Har
ris, brat, który w chwili twoich narodzin jest od ciebie o trzy lata
starszy. Jak się później okaże, ta różnica wieku będzie się utrzy
mywać przez całe twoje życie. To ten typ genialnego brata o bo
gatej wyobraźni. To typ buntownika, który przez większość
waszego dzieciństwa będzie próbował przekonać ciebie i wa
szych rodziców, że tak naprawdę jest rosyjskim księciem, a do
waszej rodziny trafił w tajemniczych okolicznościach, których
niestety nie może ujawnić. To ten typ brata, który w imieniu całej
rodziny testuje różne granice i który z dumą opowiada o tym,
że ma dość sprytu i oleju w głowie, żeby jakoś sobie w życiu po
radzić. To ten typ brata, który będzie ci często opowiadać w se
krecie o potajemnych podróżach do licznych opuszczonych
kopalń, których na terenie Nowego Meksyku nie brakuje, ale
w każdej chwili może w nich dojść do zawału, co ciebie napawa
przerażeniem, a jego niepomiernie bawi. „Neil, idę do kopalni.
Jeśli nie wrócę, szukaj mnie tutaj. Nie mów mamie i tacie, chyba
że faktycznie zaginę. Cześć!”. To ten paradoksalny typ brata,
który jako autsajder cieszy się wielką popularnością wśród ko
legów, a wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego
w podstawówce wygrywa dzięki plakatowi „SEKS!!! Skoro już
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zdołałem zwrócić twoją uwagę, głosuj na Briana Harrisa w wy
borach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego”. To
ten typ brata, który pod nieobecność rodziców organizuje
w domu imprezy i nawet cię na nie zaprasza, dzięki któremu
po raz pierwszy możesz spróbować piwa, po raz pierwszy pijesz
drinka na bazie wina i po raz pierwszy (a zarazem jedyny)
idziesz do łóżka z dwiema dziewczynami jednocześnie.
Ten brat zostanie twoim bohaterem.
Jeśli chcesz mieć szczęśliwe dzieciństwo, przejdź na stronę 17.
Jeśli wolisz smutne dzieciństwo, które potem mógłbyś w dorosłym życiu
wykorzystywać jako argument świadczący o twojej sile,
przejdź na stronę 11.
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