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Rozdzia  pierwszy

Harlow

OTO I ON.
Znacie ten typ. Arogancki dupek, który si  wpycha do zat oczo-

nej windy i eby mu zrobi  miejsce, ludzie dociskaj  ci  do tylnej
ciany, jakby ci  mieli w ni  wetrze . Potem na ca y g os nadaje

przez telefon, eby absolutnie ka dy ci ni ty jak sardynka pasa er
mia  wiadomo  jego obecno ci, cho  doprawdy trudno by oby go
przeoczy , skoro jako dwudziesty pi ty wepchn  si  do windy obli-
czonej na dwadzie cia cztery osoby.

— Oki doki — jego g os dudni nad naszymi g owami i nagle
wszyscy musimy si  uchyli , aby zrobi  miejsce na jego zamaszysty
gest ramieniem.

— Rozumiesz, stary, to nie by o to. No jasne… ale wiesz, chole-
ra, no, w którym  momencie trzeba jednak w czy  element inte-
lektualny — niski miech. — Stary, nawet nie masz poj cia…
Wiadomo, e to ciema. Nikt chyba nie wierzy, e znajdzie w ten
sposób co  wi cej ni  seks… g bszy sens znika w tej samej chwili,
w której przesuwasz palcem tam, gdzie si  przesuwa.

Przewracam oczami, a wyra nie za enowani ludzie wokó  mnie
przest puj  z nogi na nog . Wpatruj  si  w ty  jego g owy. Gdy na
u amek sekundy obraca j  w bok, dostrzegam fragment ciemnych
rz s i lekki zarost na policzku.
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Jego australijski za piew powoduje, e mog abym s ucha  go do
wieczora, ale tre  jego rozmowy sprawia, e mam ochot  natych-
miast go uciszy .

Bo tak si  sk ada, e ju  sko czy am z kutasami. To znaczy nie
z tymi prawdziwymi — te z ca  pewno ci  mog  si  przys u y
kobiecie — ale z facetami kutasami. Z facetami, którzy tak s  za-
fiksowani na w asnej wspania o ci, e nic nie jest dla nich do
dobre. Którym si  wydaje, e jeste  im winna randk , poniewa
przytrzymali ci drzwi. Zreszt , to i tak ju  si  nie zdarza. Szarman-
cja zdech a.

Kole  jest samozwa czym królem windy. Ma w nosie, e nie jest
tu sam, a nawet je li odnotowa  obecno  innych, to s u ymy mu
tylko do tego, aby móg  nam zaimponowa  swoj  zajebisto ci , gdy
tak naprawd  pewnie dalej mieszka z mamusi .

Mam wra enie, e w dzisiejszych czasach jest to przypadek na-
der cz sty w ród m czyzn.

Ach, o ma o bym nie zapomnia a — jestem Harlow Nicks…
modelka szukaj ca dla siebie miejsca w tym wielkim, brutalnym
wiecie.

Tak si  zaczyna moja historia… reszt  pozwol  Wam przeczy-
ta  w spokoju.
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