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WITAMY W MIAMI

„ROZSMAKOWUJ} SI} w moim czïowieczeñstwie”, powiedziaïem.
WziÈïem solidnego macha ze skrÚta i zdecydowanym ruchem podaïem
go siedzÈcej obok blondynce (nie spoglÈdajÈc na niÈ). WziÚïa go, a ja
ciÈgnÈïem dalej: „I mogÚ wam wszystkim powiedzieÊ, ĝe bez cienia
wÈtpliwoĂci”, zrobiïem pauzÚ, „zasïuĝyïem na to. Prawda, bracie?”,
uĂmiechnÈïem siÚ do Lovedropa, mojego wiernego skrzydïowego.
„Mystery, nic dodaÊ, nic ujÈÊ”, powiedziaï Lovedrop. „To bÚdzie
rewelacyjny rok”. PrzytknÈï do ust szklankÚ z czekoladowym koktajlem
proteinowym i pociÈgnÈï ïyk.
„Po prostu ĝyjÚ teraěniejszoĂciÈ”, powiedziaïem, wykonujÈc rÚkoma
zamaszysty, rozïoĝysty gest. „WszechĂwiat otwiera siÚ przed nami. Zastanówcie siÚ nad caïÈ tÈ matematykÈ. To po prostu niesamowite”. Ciemne, proste wïosy miaïem uczesane w koñski ogon, na mojej koĂcistej
twarzy malowaïo siÚ podekscytowanie.
Blondynka obok mnie naïoĝyïa mój charakterystyczny, przypominajÈcy kocie futro czarny kapelusz. Miaïem go na sobie tego wieczora,
posïuĝyï mi jako rekwizyt blokujÈcy. Byï na niÈ zdecydowanie za duĝy, ale i tak wyglÈdaïa w nim Ălicznie. Miaïa wielkie niczym sarna oczy
w ksztaïcie migdaïów i sïowiañskie rysy twarzy — mój ulubiony typ.
UĂmiechnÚïa siÚ do mnie. Zaskoczyïo. Pracowaïem nad tym od kilku
godzin. Teraz po prostu budowaïem komfort.
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„Ta sofa wyglÈda jak przeniesiona z Jetsonów”, powiedziaïa druga
dziewczyna, brunetka o dïugich, prostych wïosach. Miaïa na sobie
zielonÈ sukienkÚ koktajlowÈ, jej oczy podkreĂlaï ciemny makijaĝ. „Wspaniaïy dywan. Jego czyszczenie musi kosztowaÊ ciÚ fortunÚ”.
Nasza czwórka — Lovedrop, dwie kobiety i ja — odpoczywaïa na
biaïym, puszystym dywanie. Wzdïuĝ Ăciany staïa futurystyczna biaïa sofa.
Wszystko byïo biaïe. Biaïe byïy zasïony za czternaĂcie tysiÚcy dolarów.
Biaïe byïy plastikowe, awangardowe meble w caïym domu. Nawet pies
byï biaïy.
W kÈcie, przy szklanym stoliku, siedziaï nasz kumpel Szczur. TrzymanÈ w dïoni kartÈ kredytowÈ rozkruszyï na blacie stolika kilka bïÚkitnych piguïek. Na jego wilgotnych ustach malowaï siÚ sïaby, ledwie widoczny uĂmiech.
„Hej, LD”, powiedziaï, lekko beïkoczÈc. „Masz ochotÚ na którÈĂ
z tych roksanek?”
Lovedrop uĂmiechnÈï siÚ znaczÈco. „Nie masz juĝ dosyÊ? WyglÈdasz,
jakbyĂ chciaï wciÈgnÈÊ wszystko, co jest na tym stole”.
Dziewczyny zachichotaïy.
„Czy to oznacza »nie«?”, Szczur uĂmiechnÈï siÚ bezczelnie, jak
gdyby chciaï powiedzieÊ: Sam dobrze wiesz, ĝe chcesz parÚ.
Projektor wyĂwietlaï teledyski na przeciwlegïej Ăcianie pokoju, z gïoĂników rozlegaï siÚ mocny, pobudzajÈcy hip-hop. Lovedrop wstaï i zaczÈï
tañczyÊ w rytm muzyki, skÈpany w padajÈcym na niego kolorowym
Ăwietle projektora. „Uwielbiam tÚ piosenkÚ”, powiedziaï. Nie byïa to
piosenka, którÈ moĝna by rozkoszowaÊ siÚ ze sïuchawkami na uszach,
doskonale nadawaïa siÚ za to do tañca z dziewczynÈ.
Brunetka podniosïa siÚ i zaczÚïa tañczyÊ obok niego.
„Czy to wasz dom, chïopaki?”, zapytaïa. Och, jaki przyjemny byï
ten miÚkki dywan pod bosymi stopami. Wszystko zlaïo siÚ w jedno i zaczÚïo wibrowaÊ: muzyka, Ăwiatïo projektora, taniec, Ămiech, dym unoszÈcy siÚ w powietrzu. Lovedrop poïoĝyï rÚkÚ na biodrze dziewczyny,
a drugÈ zatoczyï nad gïowÈ koïo, jak gdyby krÚciï lassem.
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„Hej, Mystery”, powiedziaï. „PamiÚtasz taniec kaczuchy Matthew
McConaugheya? W Vegas”. ZaczÈï machaÊ rÚkami, naĂladujÈc trzepotanie skrzydeï.
„Nic nie wiem o ĝadnym Matthew McConaugheyu, a ty jesteĂ teraz
w Miami”, powiedziaï Szczur. „Hej, LD, wyglÈdasz jak chïopaki z Backstreet Boys”, zacharczaï i oblizaï usta.
„Dobrze, ĝe mam od nich tylko ruchy w tañcu”, odpowiedziaï
Lovedrop. „A tobie zostaïa jedynie ta idiotyczna kozia bródka”.
„Au”, powiedziaïa brunetka. UĂmiechnÚïa siÚ do Lovedropa i odgarnÚïa wïosy za ucho.
Szczur wskoczyï z powrotem na swój futurystyczny fotel i wyraěnie
wkurzony poïoĝyï rÚkÚ na piersiach. „LD, zraniïeĂ mnie”, powiedziaï
swoim jÚkliwym gïosem. „ZraniïeĂ mnie tym, co powiedziaïeĂ. I to po
tym wszystkim, co dla ciebie zrobiïem”. W jego gïosie naprawdÚ byïo
sïychaÊ smutek. To byïo niezïe.
Szczur wyhamowaï na moment i po chwili dodaï gazu: „LD, wiesz,
ĝe kocham ciÚ jak brata, nie? Wy wszyscy, chïopaki, jesteĂcie dla mnie
braÊmi. Kocham was, chïopaki”.
Brunetka zaĝartowaïa: „To dziewczyna ma pierwsza powiedzieÊ
»kocham ciÚ«”. PotrzÈsaïa wïosami w rytm muzyki, koïysaïy siÚ maïe,
zielone kolczyki w jej uszach.
„NaprawdÚ znasz Matthew McConaugheya?”, zapytaïa mnie blondynka, podajÈc mi skrÚta. Palcami dotknÚïa policzka i przejechaïa dïoniÈ
po wïosach.
„Nie, nie”, odpowiedziaïem, trzymajÈc z gracjÈ skrÚta. Moje paznokcie, Ăwieĝo pomalowane czarnym lakierem, pasowaïy do koloru lakieru
paznokci u stóp. Zrobiïem przerwÚ, ĝeby wziÈÊ macha. „Spotkaïem go
jeden raz, w Vegas. W jakimĂ maïym klubie. Nie w Tangerine, ale niedaleko. Widziaïem go, jak tañczyï kaczuchy”.
„Co to sÈ »kaczuchy«?”, zapytaïy jednoczeĂnie obie dziewczyny i popatrzywszy na siebie, zachichotaïy.
Lovedrop wyjaĂniï: „To sposób, w jaki McConaughey podrywa kobiety. To jego gra”.
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Blondynka potrzÈsnÚïa gïowÈ. „Takie ciacho jak Matthew McConaughey nie musi graÊ, ĝeby podrywaÊ kobiety”.
„Rozgryzïem jego plan gry”, ciÈgnÈïem, „przynajmniej na tamten
wieczór. Ale sÈdzÚ, ĝe tej okreĂlonej taktyki musiaï uĝywaÊ juĝ wczeĂniej”.
PociÈgnÈïem ostatniego macha ze skrÚta i zgasiïem go bezpoĂrednio
na szklanym blacie stolika do kawy. „Poszedïem do jednego z klubów
w Vegas, w którym byï juĝ on, odstawiajÈcy swój zwariowany taniec kaczuchy. Jasne, ĝe zwracaï na siebie uwagÚ: McConaughey wymachujÈcy
rÚkami, krÚcÈcy tyïkiem i kiwajÈcy gïowÈ w górÚ i w dóï. Nawalony jak
Ăwinia”.
„To podjaraïo ludzi”, wtrÈciï Lovedrop.
Kontynuowaïem, przybierajÈc porozumiewawczy ton gïosu: „Ludzie
obserwowali go i komentowali miÚdzy sobÈ jego zachowanie. W koñcu
zaczÚli siÚ zastanawiaÊ: »Kim jest ten goĂÊ?«. Wreszcie ktoĂ palnÈï:
»Moment, czy to nie jest przypadkiem Matthew McConaughey?«. Po
chwili nikt nie mówiï o niczym innym”.
Mówiïem rytmicznie, w moich oczach pojawiï siÚ bïysk podekscytowania. „Wszyscy szeptali: »Czy to on jest tÈ gwiazdÈ filmowÈ? To
ten, co umawia siÚ z kaĝdÈ poznanÈ dziewczynÈ?«. Kaĝdy rejestrowaï
jego demonstracje wartoĂci. Ludzie patrzyli na niego, mówili o nim,
caïy klub byï podjarany samÈ jego obecnoĂciÈ”.
Zrobiïem pauzÚ, rozïoĝyïem dïonie, by pokazaÊ, ĝe nic w nich nie
mam i kontynuowaïem: „Zadziaïaïo. ZaczÈï tañczyÊ kaczuchy z tÈ dziewczynÈ. Przekraczaï pewne bariery, lekko naginaï zasady spoïeczne, ale robiï to zupeïnie Ăwiadomie. Jestem wiÚcej niĝ pewien, ĝe wiedziaï, co robi”.
Nagle w mojej dïoni pojawiïa siÚ gaïka oczna z plastiku. Podniosïem
jÈ, aby wszyscy mogli jej siÚ przyjrzeÊ, i podrzuciïem do góry. RozpïynÚïa
siÚ w powietrzu, co wzbudziïo u towarzystwa stïumiony okrzyk zdumienia. UĂmiechnÈïem siÚ szeroko i powiedziaïem: „McConaughey serwowaï swojÈ potrawkÚ z kaczki wszystkim w klubie”.
ParsknÚli Ămiechem.
„RozmawiaïeĂ z nim?”, zapytaïa blondynka.
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„No cóĝ, rozmawialiĂmy parÚ minut”, powiedziaïem. „I on, i ja
spotykaliĂmy siÚ kiedyĂ z tÈ samÈ dziewczynÈ, Jackie, pogadaliĂmy teĝ
trochÚ o naszych psach”1.
Blondynka ĂcisnÚïa moje chude ramiÚ i powiedziaïa: „Wiecie,
chïopcy, co Mystery powiedziaï do mnie, kiedy przechodziïam obok
niego? Przyjrzaï mi siÚ, jak gdyby coĂ go zaciekawiïo, i zapytaï: »PostawiïaĂ kiedyĂ klocka w zïotym kiblu?«”.
Brunetce opadïa szczÚka. „Mówisz teraz powaĝnie?”, zapytaïa.
Blondynka zachichotaïa. Poprawiïa bïyszczyk na ustach i powiedziaïa: „Z poczÈtku nie mogïam w to uwierzyÊ. Cóĝ za otwieracz! A on
powtórzyï to jeszcze raz: »Zapytaïem: Czy kiedykolwiek postawiïaĂ
klocka w zïotym kiblu? To nieziemskie uczucie!«”.
Obie dziewczyny wybuchïy gïoĂnym Ămiechem. Brunetka spojrzaïa
na mnie i powiedziaïa: „O mój Boĝe! GdybyĂ zaczepiï mnie takim tekstem, nie odezwaïabym siÚ do ciebie ani sïowem”.
Blondynka kontynuowaïa: „Zastanawiam siÚ, kto mówi w taki
sposób?”.
Nikt tak nie mówi, kochanie, pomyĂlaïem. Nie wtedy, kiedy próbuje
wywrzeÊ na tobie wraĝenie. W tym wïaĂnie rzecz. GorÈco wierzÚ w skutecznoĂÊ zdyskwalifikowania siÚ w roli amanta we wczesnej fazie podejĂcia; podryw wydaje siÚ wtedy ïatwiejszy.
Blondynka zaczÚïa bawiÊ siÚ paskiem swojej torebki. Po chwili powiedziaïa: „ZaciekawiliĂcie nas, chïopaki. MyĂlaïyĂmy, ĝe jesteĂcie
z jakiegoĂ zespoïu albo coĂ takiego. Gracie w zespole?”.
Brunetka jej zawtórowaïa: „No wïaĂnie, tak w ogóle, chïopaki, to co
wy robicie? MówiliĂcie powaĝnie o tym caïym artyĂcie podrywu?”.
Nie moĝecie mieÊ im za zïe ciekawoĂci. Nasz dom, Project Miami,
byï rezydencjÈ o powierzchni 500 metrów kwadratowych, poïoĝonÈ
w Coconut Grove. Prezentowaï siÚ niczym dzieïo artysty sztuki wspóïczesnej — biaïy, kanciasty dom, wybijajÈcy siÚ na tle bujnej tu zieleni.
1

WspominajÈc dziewczynÚ imieniem Jackie, uruchomiïem w umyĂle
blondynki przeïÈcznik atrakcyjnoĂci i poinformowaïem jÈ, ĝe jestem obiektem
preselekcji innych kobiet.
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Podjazd wyglÈdaï jak salon luksusowych marek samochodów. Staïo na
nim kilka modeli mercedesa, biaïy bentley i naleĝÈcy do Szczura czarny lexus z tandetnymi, niewyszukanymi koïpakami. PomijajÈc lexusa,
ĝaden z zaparkowanych pod naszym domem samochodów nie byï wart
mniej niĝ sto tysiÚcy dolarów. Nie ĝebyĂmy zapïacili za któryĂ z nich
naszymi wïasnymi pieniÚdzmi artystów podrywu. ZamierzaliĂmy po
prostu dobrze siÚ zabawiÊ w Miami.
„W pewnym sensie to prawda”, przyznaï Lovedrop. „Prowadzimy
seminaria, jak odnajdywaÊ siÚ wĂród ludzi i nawiÈzywaÊ nowe znajomoĂci. Nazywamy to sztukami wenusjañskimi. Uczymy teĝ facetów,
jak powinni rozmawiaÊ z dziewczynami…”, na chwilÚ zawiesiï gïos.
„Po prostu chcemy, ĝeby kaĝdy bawiï siÚ tak samo dobrze, jak my.
Zbyt wielu facetów, którzy przychodzÈ do baru, nie ma tak naprawdÚ
pojÚcia, co ma robiÊ”.
Blondynka pokiwaïa gïowÈ potakujÈco: „No jasne. WiÚkszoĂÊ facetów przychodzÈcych do klubu to zwykïe dupki. MówiÚ powaĝnie, byliĂcie najfajniejszymi chïopakami, z którymi rozmawiaïyĂmy przez caïy
wieczór”.
Jest ïadna, pomyĂlaïem, patrzÈc na niÈ. Przypomina mi mojÈ eks.
„Jasne”, zawtórowaïa jej brunetka. „ByliĂcie najzabawniejsi”.
„Tak”, powiedziaï Lovedrop, nadajÈc swojemu gïosowi zarozumiaïy
ton. „Wszystkie dziewczyny byïy o was zazdrosne, chïopaki. Kaĝda
chciaïa byÊ na naszym miejscu”.
Brunetka parsknÚïa Ămiechem. „O mój Boĝe! Nie nadymajcie siÚ
tak, bo zaraz pÚkniecie”.
„O, à propos”, odezwaïem siÚ niespodziewanie. „Chcecie obejrzeÊ
mój ostatni klip dla Current TV?” WyciÈgnÈïem mojego iPhone’a, odpaliïem nagranie i podaïem do obejrzenia blondynce. Oto prezentowaïem siÚ jej w telewizji, udzielajÈcy wywiadu niczym jakaĂ gruba ryba.
Przez caïÈ noc ïadowaïem do jej gïowy moje demonstracje wartoĂci. Zachowywaïem siÚ tak, jak gdybym po kolei odhaczaï poszczególne punkty
listy:
Sïawa? Wideo dla Current TV. Odfajkowane.
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Centrum uwagi? Historia z Matthew McConaugheyem. Wszyscy
sïuchali z zapartym tchem. Odfajkowane.
Preselekcja? Umawiaïem siÚ z tÈ piÚknÈ dziewczynÈ Jackie. Odfajkowane.
Przywódca stada? »JesteĂ na to gotowa? Jestem wodzem plemienia«.
Silna osobowoĂÊ? Rutyna uziemienia. Odfajkowane.
Awatar? Odfajkowane.
Sojusze towarzyskie? »Poznaj moich superprzyjacióï«. Na scenie
pojawia siÚ Lovedrope. Odfajkowane.
Po chwili blondynka powiedziaïa: „»NajwiÚkszy artysta podrywu
Ăwiata«”, tak tu o tobie mówiÈ. Spojrzaïa na mnie.
„Tak. Czy jesteĂ na to gotowa?”, odpowiedziaïem. Moja blada skóra
— Ăwiadectwo mojego nocnego trybu ĝycia — nadawaïa mi w Ăwietle
projektora wampiryczny urok. „Okazuje siÚ, ĝe sÈ ludzie, którzy uwaĝajÈ
mnie za najwiÚkszego artystÚ podrywu Ăwiata. Czy to nie wariactwo?”,
powiedziaïem tak, gdyĝ rzeczywiĂcie uwaĝaïem to za dziwne i zaskakujÈce.
Blondynka parsknÚïa ironicznie. „Ta, jasne. To ja jestem tÈ, która
poderwaïa CiÚ dzisiejszego wieczora. I do tego byïeĂ bardzo ïatwy”.
„»atwy« to sïowo, którego ludzie uĝywajÈ, gdy czujÈ siÚ zbyt pewni siebie”, odpowiedziaïem. „Uroda jest pospolita. Caïa South Beach
jest peïna modelek. OsobiĂcie preferujÚ kobiety z jakÈĂ skazÈ, z charakterem. To jest to, co mi siÚ w tobie podoba. W niedoskonaïoĂci jest jakieĂ
piÚkno”. Pokiwaïem gïowÈ z powagÈ i ciÈgnÈïem dalej: „MogÚ powiedzieÊ, ĝe jesteĂ jednÈ z nas! W swoim czïowieczeñstwie jesteĂ taka, jak
my wszyscy”.
Szczur zwinÈï jednodolarowy banknot w rulon, a potem pochyliï
siÚ i zaczÈï wciÈgaÊ grubÈ kreskÚ bïÚkitnego proszku ze szklanego blatu stolika. Jego sztywne wïosy pobïyskiwaïy od nadmiaru ĝelu.
„Hej, LD! PowinieneĂ zajrzeÊ do mojego portfolio. Wiesz, byïem
kiedyĂ profesjonalnym modelem. WyglÈdaïem wtedy naprawdÚ nieěle.
Byïem nawet szczuplejszy od ciebie”.
„Nic nie stoi na przeszkodzie, ĝebyĂ znowu taki byï”, odrzekï
Lovedrop. PociÈgnÈï kolejny ïyk swojego koktajlu proteinowego i powiedziaï: „Kiedy przeprowadziïem siÚ tutaj parÚ miesiÚcy temu, miaïem
niezïÈ nadwagÚ”.
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„Powaĝnie?”, zdziwiïa siÚ brunetka, obmacujÈc jego biceps. „Teraz
wyglÈdasz caïkiem dobrze”.
„NaprawdÚ tak myĂlisz?”, Lovedrop wyprÚĝyï siÚ dumnie.
„Pewnie”, zachichotaïa. „Niezïe z ciebie ciacho”.
„Wreszcie czujÚ siÚ doceniony”, powiedziaï Lovedrop, promieniejÈc niczym maïy chïopiec. A potem dodaï, jakby z nutÈ zrezygnowania:
„No dobra, mogÚ ciÚ przytuliÊ”. Przewróciï oczami, powiódï wzrokiem
wokóï, wyciÈgnÈï do niej ramiona i mocno uĂcisnÈï. Gdy przyciskaï
dziewczynÚ do siebie, zawahaï siÚ przez chwilÚ. Juĝ miaï powiedzieÊ:
„adnie pachniesz”, ale poczuï, ĝe dziewczyna sztywnieje. Wolaï nie
ryzykowaÊ i dmuchajÈc na zimne, powiedziaï: „W porzÈdku, na razie
to wszystko, co mam dla ciebie, odklej siÚ ode mnie”. OdsunÈï jÈ od
siebie i wróciï na swoje miejsce.
SiedzÈc, rozwaĝaï w duchu: PopracujÚ jeszcze trochÚ nad jej komfortem
psychicznym i zobaczymy, co uda mi siÚ osiÈgnÈÊ dzisiejszej nocy. Prosta
sprawa. Za chwilÚ wrócÚ i sfinalizujÚ zyski.
I wtedy usïyszeliĂmy ostry, stïumiony trzask, po którym dobiegï
nas odlegïy děwiÚk, przypominajÈcy krzyk kobiety.
Wszyscy zamarli.
„Co to byïo?”, zapytaïa brunetka.
„Co to byïo?”, zapytaï Lovedrop.
Po chwili usïyszeliĂmy to znowu: gïuchy odgïos uderzenia, po którym
nastÈpiïo coĂ jak kobiecy krzyk. I jeszcze raz. I kolejny. Brzmiaïo to
tak, jak gdyby ktoĂ jÈ chïostaï.
„To Johnny”, powiedziaï Szczur. „Jest w swoim pokoju na dole z tÈ
stewardesÈ”.
Brunetka uniosïa brwi.
„Kto tu w ogóle jeszcze mieszka?”, zapytaïa blondynka.
Za duĝo pytañ, pomyĂlaïem.
„Johnny tylko wynajmuje tu pokój”, wyjaĂniï Lovedrop. „Ma swój
wïasny dom po drugiej stronie miasta. To dobry chïopak. Bardzo lubi
bondage. PowinnyĂcie zobaczyÊ loch w jego domu”, dorzuciï ĝartobliwie.
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„Zaraz, moment”, powiedziaïa z rezerwÈ brunetka. „Czy mam
rozumieÊ, ĝe pod tym domem jest loch z pejczami, ïañcuchami i innymi takimi?”
„Nie, skÈdĝe znowu”, powiedziaïem. „Ma tutaj tylko sypialniÚ. Ona
wpada do niego od czasu do czasu i bawiÈ siÚ w chïostÚ”. Mój gïos
brzmiaï pewnie, szczerze. Nic trudnego.
Miejmy to juĝ za sobÈ, pomyĂlaïem. „Za chwilÚ zobaczysz, jak Matador wkracza tu bez koszuli”.
„Och!”, odezwaïem siÚ niespodziewanie. „CoĂ mi siÚ przypomniaïo. OglÈdaïyĂcie kiedyĂ Google Earth?” Bzdury zatykajÈ umysï.
„O, tak”, odparïa blondynka. „RozmawialiĂcie o tym przy barze,
zgadza siÚ?”
„O mój Boĝe, musicie to zobaczyÊ!” W moim gïosie byïo sïychaÊ zachwyt. „To niesamowita rzecz. Dopiero co obleciaïem na Google caïe
Miami. Choděcie, pokaĝÚ wam to na projektorze”. Wstaïem, wysoki
i szczupïy, chwytajÈc blondynkÚ za rÚkÚ. WyglÈdaïem jak Tommy Lee,
moim awatarem byï obraz, który wypracowywaïem i doskonaliïem
przez lata eksperymentowania. Spojrzaïa na brunetkÚ, ich oczy spotkaïy siÚ.
Lovedrop zabraï siÚ za brunetkÚ. „Chodě, pokaĝÚ ci dom”, zaproponowaï.
„Szczerze mówiÈc, wolaïabym zostaÊ z przyjacióïkÈ. Bez urazy”,
odpowiedziaïa. Podniosïa swoje szpilki i zaczÚïa je zakïadaÊ.
A niech to szlag!, pomyĂlaï Lovedrop.
Z doïu dobiegï nas kolejny odgïos uderzenia. I kolejny jÚk.
WziÈïem blondynkÚ za rÚkÚ. Obie dziewczyny poszïy za mnÈ po
wïochatym, biaïym dywanie na górÚ, po marmurowych schodach, obok
nieskazitelnie czystej kuchni, wokóï stoïu bilardowego, do mojej sypialni, wprost na moje biaïe ïóĝko w rozmiarze California King.
Lovedrop przypatrywaï siÚ Szczurowi, który prychaï po wciÈgniÚciu
kolejnej bïÚkitnej Ăcieĝki z blatu stolika. W koñcu mogÚ spróbowaÊ i przestaÊ
odgrywaÊ pieprzonÈ cnotkÚ, pomyĂlaï. „MuszÚ to przeczekaÊ. Mam nadziejÚ, ĝe siÚ znudzi. Moĝe powinienem byï po prostu przerzuciÊ jÈ
przez ramiÚ”. Za oknami powoli zaczÈï przebïyskiwaÊ szary Ăwit.
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„Przy okazji”, odezwaï siÚ Szczur. „Macie jutro rozmowÚ konferencyjnÈ z adwokatami. Zapomniaïem ci powiedzieÊ. Twoja komórka byïa
wyïÈczona, wiÚc zadzwonili do biura. CiÈgle pojawiajÈ siÚ jakieĂ pozwy
przeciwko wam, chïopaki”.
Rozlegï siÚ kolejny odgïos uderzenia. A po nim kolejny krzyk.
„JesteĂ pewien, ĝe nie chcesz?”, zabeïkotaï Szczur i wyszczerzyï zÚby,
prezentujÈc zwiniÚtÈ w rulon jednodolarówkÚ. Jego oczy zaszïy mgïÈ,
a z kÈcika ust na starannie wypielÚgnowanÈ bródkÚ w stylu Backstreet
Boys pociekïa Ălina. Nie przestawaï siÚ uĂmiechaÊ, a jego wzrok byï
utkwiony gdzieĂ w dal.
Lovedrop wyrwaï mu banknot. „Daj mi to”, powiedziaï.
10 przykazañ Mystery’ego
1. Wyrób w sobie przyzwyczajenie wdawania siÚ w rozmowÚ wyïÈcznie dla praktyki. Cel jest tu drugorzÚdny. Po prostu odprÚĝ siÚ i rozmawiaj.
2. Gdy obcujesz i rozmawiasz z luděmi, uĂmiechaj siÚ miÚdzy podejĂciami.
3. RozpoczynajÈc rozmowÚ, odchyl siÚ i spróbuj siÚ odprÚĝyÊ. Nie pochylaj siÚ i nie opieraj o przedmiot
znajdujÈcy siÚ przed TobÈ. Mów powoli, nadawaj swoim sïowom ekspresjÚ. Juĝ samo to wystarczy,
aby ulepszyÊ TwojÈ grÚ o 300%.
4. BÈdě gaduïÈ (powaĝnie) i staraj siÚ, aby w Twoich sïowach pobrzmiewaïa niekïamana fascynacja.
Opowiadaj o swoich przyjaěniach i znajomoĂciach, nie szczÚdě humoru, jak równieĝ opisów swoich
doĂwiadczeñ, zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych. Entuzjazm jest zaraěliwy.
5. Nie staraj siÚ jej zaimponowaÊ, przechwalajÈc siÚ swojÈ pracÈ, wpïywowymi znajomymi, dziewczynami. Zamiast tego nie wprost podkreĂlaj swojÈ wartoĂÊ poprzez demonstracje i umiejÚtnie wplatane
w opowieĂÊ szczegóïy. JeĂli stwierdzi, ĝe starasz siÚ wywrzeÊ na niej wraĝenie, nisko oceni TwojÈ wartoĂÊ.
6. Nie podchodě do sprawy, jak gdyby byïa to najwaĝniejsza rzecz na Ăwiecie. Baw siÚ i ĝartuj. Staraj siÚ
zïapaÊ jej fale, ale nie reaguj na nie. Zachowuj siÚ tak samo, jak zachowujesz siÚ w obecnoĂci swojej
oĂmioletniej siostrzenicy.
7. Gdy z niÈ przebywasz, stopniowo dawaj jej poznaÊ wzrost swojego zainteresowania jej osobÈ. Pozwól
jej mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe zdobyïa CiÚ wyïÈcznie swojÈ osobowoĂciÈ.
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8. Staraj siÚ zrównowaĝyÊ wskaěniki zainteresowania ze wskaěnikami braku zainteresowania. Dotyczy to

zarówno rozmów z niÈ, jak i postÚpujÈcego fizycznego wymiaru Waszej znajomoĂci. Efekty bÚdÈ zdumiewajÈce.
9. Dopilnuj, aby mieÊ na sobie element garderoby (kapelusz, charakterystyczny pierĂcieñ, naszyjnik itp.),
który moĝe staÊ siÚ dla innych pretekstem do nawiÈzania z TobÈ rozmowy. Miej w pogotowiu wiarygodnÈ i ciekawÈ opowieĂÊ zwiÈzanÈ z tym przedmiotem.
10. Korzystaj z ĝycia. Odwiedzaj siïowniÚ i dbaj o formÚ, konsekwentnie uzupeïniaj swojÈ garderobÚ. Podtrzymuj znajomoĂci ze swoimi przyjacióïkami. UrzÈdzaj przyjÚcia. Dbaj o przyjacióï i znajomych. Spraw,
aby dziewczyna poczuïa siÚ dobrze, wyobraĝajÈc sobie, ĝe jest czÚĂciÈ Twojego szampañskiego ĝycia.
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