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Wprowadzenie
Możesz mi mówić Pan O. Bo mój szczególny talent to zapewnianie
ci rozkoszy.
Najważniejsze to umieć sprawić, by z ust kobiety wyrwały się słowa „O Boże, jak dobrze”, a jeśli mężczyzna nie jest w stanie podołać
temu zadaniu, to powinien się trzymać z dala od sypialni. I mam tu
na myśli ekstazę, która powoduje, że dłonie kobiety zaciskają się na
prześcieradle, że przykurcza palce u stóp, a jej umysł rozpada się na
tysiące kawałków. To właśnie takie doznania zapewniam swoim
partnerkom za każdym razem.
Można chyba powiedzieć, że jestem superbohaterem, którego
specjalną zdolnością jest dawanie przyjemności, a misją nieustanne
stawanie na wysokości zadania. Owszem, dawanie jest dla mnie jak
narkotyk, ale jeśli cię to nie wystraszy, to odkryjesz we mnie mężczyznę obdarzonego seksownym ciałem, przenikliwym umysłem, zajebistą pracą i złotym sercem. Taak, życie mnie rozpieszcza…
Ale oto cała moja egzystencja została wywrócona do góry nogami,
kiedy pewna kobieta poprosiła mnie, bym ją nauczył, jak zdobyć
mężczyznę. Jedyny problem? To siostra mojego najlepszego przyjaciela, ale jest o wiele zbyt kusząca, bym mógł się jej oprzeć — szczególnie od chwili, gdy dotarło do mnie, że słodka, seksowna Harper
miewa całkiem grzeszne myśli i pragnie je wcielić w życie. Mam
udzielać niezobowiązujących lekcji ze sztuki uwodzenia kobiecie,
której skrycie pożądam. Co może pójść nie tak?
Przecież nikt się nie dowie, nawet jeśli wyślemy do siebie kilka
ostrzejszych esemesów. No dobra, może kilkaset. Albo jeśli suwak
w jej sukience o coś zaczepi. Nie o to, co myślicie! Albo kiedy prześle
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mi jedno z tych swoich spojrzeń mówiących „Zerżnij mnie” w obecności całej swojej rodziny, podczas podróży pociągiem.
Problem w tym, że im więcej nocy spędzam razem z nią w łóżku,
tym więcej dni spędzam w jej towarzystwie poza łóżkiem. I po raz
pierwszy w całym moim życiu nie skupiam się już wyłącznie na
tym, jak sprawić, by kobieta krzyczała z rozkoszy — rozmyślam o tym,
co zrobić, by jak najdłużej zatrzymać ją w swoich ramionach.
Wygląda na to, że prawdziwe Przygody Pana Orgazma dopiero
się rozpoczęły…
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Wstęp
Gdybyście zapytali mnie o trzy rzeczy, które sprawiają mi w życiu
największą przyjemność, nie miałbym najmniejszych problemów
z odpowiedzią: zaliczyć home run dla mojej drużyny softballa, narysować powalający kadr komiksu i — o tak — doprowadzić kobietę do
takiego orgazmu, że zobaczy gwiazdy.
Nie zamierzam kłamać. Ta ostatnia rzecz wyprzedza wszystkie
pozostałe o kilka długości. Doprowadzić kobietę na sam szczyt, do
ekstazy, w której zaciska dłonie na prześcieradle, spazmatycznie przykurcza palce u stóp, a jej umysł rozpada się na tysiąc kawałków, to
najlepsze uczucie na świecie.
Kobiecy orgazm jest jak wakacje, świąteczny poranek i urlop na
Fidżi połączone w jedną eksplozję rozkoszy kruszącej szyby w oknach.
Gdybyśmy potrafili zaprząc piękno i energię tego zjawiska do własnych celów, to jestem pewien, że wystarczyłoby ich do zasilania
całych miast, powstrzymania globalnego ocieplenia oraz zaprowadzenia pokoju na całym świecie. Kobiecy orgazm skupia w sobie wszystko, co najlepsze w życiu. Szczególnie kiedy to ja jestem jego autorem, a mam ich już na koncie całe tysiące. Jestem jak superbohater,
którego specjalną zdolnością jest dawanie przyjemności, jestem sprawcą dobrych uczynków, jestem kolesiem, który z nieśmiałego chłopaka
zmienił się w prawdziwego ogiera, a moją misją jest doprowadzenie
moich kochanek do tak wielu orgazmów, jak to tylko możliwe.
Jak mi się udało dokonać czegoś tak niezwykłego? To proste.
Jestem zarówno adeptem, jak i mistrzem sztuki dawania orgazmów.
Uważam się za eksperta, ponieważ — żeby nie było najmniejszych
niejasności — mam absolutną, stuprocentową obsesję na punkcie
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kobiecej rozkoszy w łóżku. Liczy się tylko to, by zaprowadzić swoją
kochankę na sam szczyt, a jeżeli tego nie potrafisz, to zjeżdżaj z sypialni.
Mam jednak w sobie na tyle skromności, by przyznać, że wciąż się
uczę. Bo każde spotkanie z kobietą to okazja, by odkryć coś nowego.
Czy woli, żebym zrobił to delikatnie, czy ostro, czy szybko, czy
łagodnie, czy brutalnie? Czy woli, żebym zrobił to zębami, zabawkami, własnym fiutem, językiem, czy palcami? Czy pragnie czegoś
ekstra, jak zabawy piórkiem albo wibratorem, albo zarówno jednym,
jak i drugim? Każda kobieta jest inna, a droga prowadząca do jej
rozkoszy stanowi odrębną erotyczną podróż, pełną niezliczonych,
fantastycznych przystanków. Zapisuję w pamięci swoje obserwacje,
zwracam uwagę na dawane przez nią sygnały i nigdy nie marnuję
okazji, by wypróbować swoje umiejętności.
Można by mnie pewnie nazwać Magellanem kobiecego orgazmu.
Prawdziwy odkrywca, wyruszający w nieznane, nieustraszony i nieustannie gotowy, by kreślić mapę rozkoszy kobiety, aż z jej ust wyrwie
się jęk ekstazy.
Niektórzy mogą uznać, że jestem uzależniony. Ale co może być
złego w tym, że uwielbiam, gdy kochającej się ze mną kobiecie jest
dobrze? Jeśli to czyni ze mnie kolesia, któremu tylko jedno w głowie,
to przyznaję się do winy. Nie ukrywam, że kiedy poznaję kobietę,
która mi się podoba, od razu wyobrażam sobie, jak wygląda, kiedy
dochodzi, jak brzmi, gdy zabieram ją na sam szczyt.
Problem polega na tym, że jest jedna kobieta, której nie mogę
tak potraktować, mimo że mój mózg nie ustaje ostatnio w desperackich próbach, starając się wykombinować, jak doprowadzić ją do
szaleństwa. To prawdziwy bój, a ja musiałem wyznaczyć jej w moim
katalogu odrębną przegródkę, opieczętowaną i zamkniętą na kłódkę,
bo zdecydowanie nie wolno mi się do niej zbliżać.
I to naprawdę denna sytuacja, bo już za chwilę moje położenie
jeszcze bardziej się pogorszy za sprawą słów, które padną z jej ust.
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Rozdział 1
Panuje opinia, że mężczyźni myślą o seksie przez 99,99% czasu.
Na pewno nie będę próbował temu zaprzeczać.
Czemu miałbym to czynić? Przecież to całkowicie trafna ocena,
szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że pozostałe 0,01% ich
uwagi zaprzątają poszukiwania pilota do telewizora.
Tyle że w moim przypadku — co chyba jest jakimś usprawiedliwieniem — seks stanowi część mojego zawodu.
Podobnie jak pogawędki z wielbicielami i podpisywanie autografów. To wyjaśniałoby moją obecność w An Open Book, popularnej
księgarni położonej przy Upper West Side. Kilka godzin wcześniej,
gdy ogłoszono początek tej literackiej imprezy, kolejka fanów pragnących zdobyć mój podpis była tak długa, że rozciągała się poza
teren sklepu. Ale w tej chwili to spotkanie z widzami zorganizowane
przez moją stację dobiegało już końca, a tłumek chętnych na mój
autograf powoli się przerzedzał. Przeważały w nim przedstawicielki
płci pięknej, które stanowiły jakieś 55% kolejkowiczów. Jestem ostatnią osobą, która miałaby coś przeciwko takim proporcjom, szczególnie że jeszcze kilka lat temu do moich fanów zaliczali się właściwie
sami mężczyźni.
Trochę ich jeszcze zresztą pozostało. Na przykład ten koleś.
— To jest historyjka, która stanowiła kanwę mojego ulubionego
odcinka — odezwał się niezgrabny nastolatek o piskliwym głosie
i rozczochranej fryzurze, wskazując na kadr przedstawiający Pana
Orgazma ratującego tuzin cycatych piękności z odległej wyspy, gdzie
od zbyt dawna doskwierał im brak seksu. Jak to się mogło skończyć?
Tylko kreskówkowy bohater w pelerynie był w stanie sprawić, że ich
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przerażająco wyschnięte rezerwuary rozkoszy ponownie wypełnią się
po same brzegi.
Zadrżałem na myśl o tym, co musiały przechodzić te kobiety,
zanim nie uratował ich mój superbohater.
— Tak, to rzeczywiście świetny odcinek — odpowiedziałem,
uśmiechając się krótko, a potem poważnie pokiwałem głową. —
Pan Orgazm naprawdę zapewnił tym kobietom niezapomniane wrażenia, co?
— Tak — potwierdził z zapałem młody, patrząc na mnie szeroko
otwartymi oczami. — Bardzo im pomógł.
Czułem się dziwnie, bo chłopak miał pewnie z szesnaście lat,
więc nie potrafiłem się pozbyć z głowy pytania czemu, do cholery,
oglądasz mój sprośny program? Jednak z drugiej strony potrafiłem
zrozumieć, o co chodzi. Kiedy sam byłem w jego wieku, również
nie miałem pojęcia o dziewczynach. Stąd już krok do wyjaśnienia,
dlaczego zacząłem rysować Przygody Pana Orgazma. Początkowo były
to wrzucane do internetu kreskówki, ale z czasem przekształciły
się w sensacyjnie popularne, emitowane późnym wieczorem show,
którego fabułę wypełniały między innymi wyżej wspomniane dobre
uczynki dokonywane przez tytułowego bohatera z O na piersi.
Piersi.
Powiedziałem „piersi”.
W myślach.
Był to w każdym razie zdecydowanie popularny odcinek i to między innymi za jego sprawą moja stacja postanowiła zebrać niektóre
z moich starych komiksów w tę obrazkową powieść autorstwa piszącego te słowa Nicka Hammera. Specjalna edycja i takie tam, jak
głosi wszem wobec wytłoczona złotymi literami pieczęć na okładce.
— Możesz wpisać dedykację dla Raya? — zapytał nastolatek.
Unosząc marker, kątem oka wychwyciłem złocisty błysk, któremu
towarzyszył obraz ręki sięgającej do kieszeni.
O cholera.
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