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Rozdziañ pierwszy
Harlow

OTO I ON.
Znacie ten typ. Arogancki dupek, który siÚ wpycha do zatïoczonej windy i ĝeby mu zrobiÊ miejsce, ludzie dociskajÈ ciÚ do tylnej
Ăciany, jakby ciÚ mieli w niÈ wetrzeÊ. Potem na caïy gïos nadaje
przez telefon, ĝeby absolutnie kaĝdy ĂciĂniÚty jak sardynka pasaĝer
miaï ĂwiadomoĂÊ jego obecnoĂci, choÊ doprawdy trudno byïoby go
przeoczyÊ, skoro jako dwudziesty piÈty wepchnÈï siÚ do windy obliczonej na dwadzieĂcia cztery osoby.
— Oki doki — jego gïos dudni nad naszymi gïowami i nagle
wszyscy musimy siÚ uchyliÊ, aby zrobiÊ miejsce na jego zamaszysty
gest ramieniem.
— Rozumiesz, stary, to nie byïo to. No jasne… ale wiesz, cholera, no, w którymĂ momencie trzeba jednak wïÈczyÊ element intelektualny — niski Ămiech. — Stary, nawet nie masz pojÚcia…
Wiadomo, ĝe to Ăciema. Nikt chyba nie wierzy, ĝe znajdzie w ten
sposób coĂ wiÚcej niĝ seks… gïÚbszy sens znika w tej samej chwili,
w której przesuwasz palcem tam, gdzie siÚ przesuwa.
Przewracam oczami, a wyraěnie zaĝenowani ludzie wokóï mnie
przestÚpujÈ z nogi na nogÚ. WpatrujÚ siÚ w tyï jego gïowy. Gdy na
uïamek sekundy obraca jÈ w bok, dostrzegam fragment ciemnych
rzÚs i lekki zarost na policzku.
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Jego australijski zaĂpiew powoduje, ĝe mogïabym sïuchaÊ go do
wieczora, ale treĂÊ jego rozmowy sprawia, ĝe mam ochotÚ natychmiast go uciszyÊ.
Bo tak siÚ skïada, ĝe juĝ skoñczyïam z kutasami. To znaczy nie
z tymi prawdziwymi — te z caïÈ pewnoĂciÈ mogÈ siÚ przysïuĝyÊ
kobiecie — ale z facetami kutasami. Z facetami, którzy tak sÈ zafiksowani na wïasnej wspaniaïoĂci, ĝe nic nie jest dla nich doĂÊ
dobre. Którym siÚ wydaje, ĝe jesteĂ im winna randkÚ, poniewaĝ
przytrzymali ci drzwi. ZresztÈ, to i tak juĝ siÚ nie zdarza. Szarmancja zdechïa.
KoleĂ jest samozwañczym królem windy. Ma w nosie, ĝe nie jest
tu sam, a nawet jeĂli odnotowaï obecnoĂÊ innych, to sïuĝymy mu
tylko do tego, aby mógï nam zaimponowaÊ swojÈ zajebistoĂciÈ, gdy
tak naprawdÚ pewnie dalej mieszka z mamusiÈ.
Mam wraĝenie, ĝe w dzisiejszych czasach jest to przypadek nader czÚsty wĂród mÚĝczyzn.
Ach, o maïo bym nie zapomniaïa — jestem Harlow Nicks…
modelka szukajÈca dla siebie miejsca w tym wielkim, brutalnym
Ăwiecie.
Tak siÚ zaczyna moja historia… resztÚ pozwolÚ Wam przeczytaÊ w spokoju.
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