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prowadzisz jak świr«. A ja na to: »Koleś, zabierz tę spluwę; 
nie chcę żadnych kłopotów«”.

Pewnie nikogo nie dziwi, że to Harry wywoływał najwię-
cej skandali i ciągle romansował. Rozebrał się na przykład 
w pierwszej klasie samolotu do Los Angeles, a potem w cza-
sie jednodniowego pobytu w Santa Monica przyłapano go 
z kilkoma różnymi dziewczynami. „Dziewczyny są urocze – 
wyznał. – Zabraliśmy je do małego wesołego miasteczka na 
molo w Santa Monica, żeby się lepiej poznać. Poszliśmy na 
karuzelę z filiżankami”. Krążyły także plotki, że Harry nie-
co bardziej zbliżył się do jednej z aktorek pojawiających się 
w klipie, Madison. A to wszystko sugerowało, że Harry jest 
kobieciarzem. „Harry i Madison nie odstępowali się na krok 

– wyjawiła »The Sun« osoba z planu. – Naprawdę świetnie 
się dogadywali, a reszta chłopaków ciągle sobie z nich żarto-
wała. Wymienili się numerami i umówili na spotkanie, kie-
dy Harry znowu trafi do Los Angeles”. Przyłapano go też na 
kąpieli nago, ale wszystko mu darowano – głównie dzięki 
jego urokowi osobistemu.

Harry przyjął to wszystko w  charakterystyczny dla sie-
bie sposób. „Mam siedemnaście lat, więc lubię dziewczyny 

– powiedział dziennikarzom »We Love Pop«. – Ale wolę być 
w związku. Lubię mieć kogo rozpieszczać. Kogoś, do kogo 
mogę zadzwonić w środku nocy i po prostu pogadać. Lubię 
być blisko z kimś takim”.
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Harry ciągle jeszcze przyzwyczajał się do tego, że wszel-
kim jego poczynaniom, od sposobu ubierania po aktualny 
obiekt uczuć, przygląda się mnóstwo ludzi. W bardzo krót-
kim czasie musiał się wiele nauczyć. „The Magazine” za-
pytało go, czy nie zaczął się trochę nudzić sławą. „Nie, bo 
tęsknię za nią, gdy choćby na jeden dzień wrócę do domu 

– odpowiedział szczerze. – Czuję dużą presję, żeby być do-
brym człowiekiem, a  ludzie lubią cię zaszufladkować, jeśli 
tylko dasz im ku temu okazję”. Całe szczęście, że miał takie 
wyważone podejście, bo chłopcy stawali się coraz bardziej 
popularni. Miał się właśnie ukazać ich nowy singiel, dzięki 
któremu zespół pomknął ku jeszcze większej sławie i, oczy-
wiście, większemu rozgłosowi.

Latem 2011 roku Zayn i Rebecca się rozstali, twierdząc, 
że oddalili się od siebie z powodu presji związanej z karie-
rą. Wcześniej Rebecca wiele wycierpiała, słysząc ze strony 
fanów One Direction mnóstwo obelg, zupełnie jak później 
partnerki Harry’ego, ale wszyscy zaprzeczali, by właśnie to 
było powodem rozstania. Chłopcy cieszyli się tak ogrom-
ną popularnością, że nie mogli nawet otworzyć drzwi, nie 
wzbudzając przy tym zamieszania, a do tego plotkowano, że 
na Zayna wywierano nacisk, by nie miał dziewczyny pod-
czas wydania ich pierwszego singla, choć te pogłoski szybko 
zdementowano. Wkrótce okazało się, że Louis także rozstał 
się z dziewczyną, Hanną Walker, z którą spotykał się przez 

chłopaki przypuszczają szturm


