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Wprowadzenie

Ważne jest nie tylko falowanie oceanu, drogie panie. Bezwarunkowo
liczy się też ROZMIAR statku.
A mój okręt płynie pełną parą. Co tu dużo mówić, mam wszystko,
co należy. Wygląd, rozum, własne pieniądze i wielkiego fiuta.
Możecie pomyśleć, że kawał ze mnie palanta. Przecież tak właśnie
się zachowuję, prawda? Jestem seksowny jak sam grzech, niebiańsko
bogaty, piekielnie bystry i niezwykle hojnie obdarzony przez naturę.
Ale wiecie co? Nie znacie mojej historii. Pewnie, może i jestem
playboyem, jak to opisują w plotkarskich brukowcach z Nowego Jorku,
ale oprócz tego świetny ze mnie facet. Co sprawia, że jestem jedyny
w swoim rodzaju.
Jest tylko jeden problem: mój ojciec chce, żebym trochę przyhamował. Gości u siebie właśnie inwestorów o konserwatywnych poglądach, którzy zamierzają kupić jego najważniejszy sklep z biżuterią
przy Piątej Alei, i dlatego zależy mu na tym, żebym zaprzestał się łajdaczyć i starał się zachowywać jak poważny biznesmen. OK. Dla ojca
mogę to zrobić. W końcu to jemu zawdzięczam rodzinne klejnoty.
Dlatego poprosiłem swoją najlepszą przyjaciółkę i współpracowniczkę, żeby zgodziła się przez tydzień odgrywać rolę mojej narzeczonej.
Charlotte pisze się na ten układ. Ma własne powody, by przyjmować
takie wielkie klejnoty.
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I wkrótce całe to udawane przedstawienie ma namacalnie prawdziwą puentę w sypialni, kiedy odkrywam przed nią nowe wymiary
rozkoszy, bo dreszczów wstrząsających jej ciałem ani krzyków, od
których drżą szyby w oknach, po prostu nie dałoby się odegrać.
Tyle że to, co do niej czuję, chyba też nie jest udawane.
W co ja się, do cholery, wpakowałem przez te… wielgachne klejnoty?
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Dedykacja

Książkę tę dedykuję Helen Williams — wciąż wspominam dzień, kiedy
napisałam do Ciebie z pytaniem, czy dałabyś radę sprawić, by R wyglądało jak C. Poradziłaś sobie z tym koncertowo, dzięki czemu powstała
ta książka. Ponadto dedykuję ją, jak zwykle, mojej najdroższej przyjaciółce Cynthii.
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Prolog

Mam zajebistego kutasa.
Ale nie musicie mi wierzyć na słowo. Rozważcie tylko wszystkie
jego zalety.
Zacznijmy od najbardziej oczywistej.
Rozmiar.
Jasne, niektórzy twierdzą, że rozmiar nie ma znaczenia. Wiecie, co
na to odpowiem? Kłamią.
Kto chciałby nosić na palcu mały diamencik, kiedy może mieć trzykaratowy kamień? Nikt nie schyli się po jednodolarowy banknot, kiedy może dostać stówę. I nikt nie wsiądzie na małego kucyka, kiedy
może przeżywać rodeo rozkoszy, ujeżdżając nieziemskiego fiuta.
Dlaczego? Bo większy znaczy lepszy. Zapewnia większą przyjemność. Zapytajcie kobietę, która kiedykolwiek była zmuszona zadać to
przerażające pytanie:
— Jesteś już w środku?
Mnie żadna kobieta nie musiała nigdy o to pytać.
Zastanawiacie się pewnie, jaki dokładnie jest jego rozmiar. Dajcie
spokój. Dżentelmeni nie mówią o takich rzeczach. Może i jestem boski
w bzykaniu, ale wciąż pozostaję dżentelmenem. Kobiety puszczają się
ze mną, ale ja przepuszczam je w drzwiach. Podaję im płaszcz. Stawiam
im kolację i traktuję je jak królowe, zarówno w łóżku, jak i poza nim.
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Ale rozumiem. Chcecie mieć jakieś wyobrażenie. Wymiary opisane
w centymetrach, byście na myśl o nich mogły się ślinić. OK. Wyobraźcie sobie penisa ze swoich fantazji; mój jest w cholerę większy.
Pora zająć się wyglądem. Bądźmy szczerzy. Niektóre członki są cholernie brzydkie. Nie będę się tu zajmował przyczynami takiego stanu
rzeczy. Same wiecie, jakie są, ale jeśli chodzi o mój superinstrument,
to wystarczy, żebyście kierowały się w swoich wyobrażeniach następującymi czterema przymiotnikami: długi, gruby, gładki, twardy. Gdyby
artyści epoki renesansu zajmowali się rzeźbieniem penisów, mój byłby
dla nich modelem.
Trzeba jednak powiedzieć, że wszystko to nie miałoby żadnego
znaczenia, gdyby mój fiut nie potrafił się wykazać tą jedną, najważniejszą zaletą.
Sprawnością.
Ostateczną miarą penisa jest liczba orgazmów, które ma na koncie.
I nie mam tu na myśli rękodzieła. To oszustwo. Mówię o ekstazie,
która sprawia, że plecy kobiety wyprężają się jak łuk, która przeszywa jej
ciało spazmem przykurczającym palce u stóp, od której pękają wszystkie pobliskie szyby… Od której jej świat kołysze się w posadach.
Jak wiele rozkoszy dostarczył kobietom mój penis? Nie jestem plotkarzem, więc powiem tylko, że na liście jego osiągnięć nie ma żadnych
potknięć.
Dlatego to cholernie dołujące, że musi wziąć na wstrzymanie.
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