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ko czekają na wszelkie sugestie o jej znajomości z Harrym. 
– Ale ja nie jestem paplą. Nic nie powiem. Nie mogłabym 
jednak nikomu ukraść faceta, więc musi chodzić o któregoś 
z wolnych członków zespołu”. To oznaczało Harry’ego albo 
Nialla. Alyssa natychmiast zasubskrybowała wpisy Har-
ry’ego na Twitterze, a  potem dodała: „Jutro mamy razem 
kolejny koncert, więc może wtedy wykonam pierwszy krok. 
Nie powinnam o tym mówić, ale chciałabym coś dla niego 
ugotować, najlepiej szparagi z faszerowaną piersią z kurcza-
ka w sosie holenderskim. Tak się zdobywa facetów”.

One Direction uwijali się jak w  ukropie – nie tylko je-
śli chodzi o  działalność artystyczną, ale również na wielu 
innych polach. Cała piątka serwowała jedzenie i  drinki 
w samolocie linii British Airways, żeby zebrać pieniądze dla 
fundacji Comic Relief: ośmioro fanów wygrało bilety, żeby 
polecieć z  Londynu do Manchesteru, a  lot dostał numer 
BA1D. Ku zadowoleniu obsługi nie doszło do żadnych in-
cydentów.

Kolejną zainteresowaną Harrym osobą okazała się mo-
delka Kate Upton, która po obejrzeniu zdjęcia całej piątki 
uznała Stylesa za najsłodszego. Kto następny? Spekula-
cje trwały w  najlepsze, dopóki Harry nie został przyłapa-
ny z dziewiętnastoletnią Carą Delevingne, gdy wychodzili 
z klubu. Później zrobiono im zdjęcie w ekskluzywnym klu-
bie Omega House na londyńskim West Endzie. Trzeba przy-
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znać, że chłopak miał dużo energii – trudno było nadążyć za 
jego życiem miłosnym, a co dopiero je prowadzić. 

Luz był częścią uroku Harry’ego. Nie ukrywał, że lubi 
spędzać dużo czasu nago – chociaż, co ciekawe, kiedy zasu-
gerowano, żeby chłopcy pozowali bez ubrań, nagle zrobił się 
nieśmiały. Jednym ze świadków tego upodobania Harry’ego 
do nagości jest piosenkarz Ed Sheeran, który kiedyś jechał 
z nimi vanem. „Odwróciłem się, a Harry siedział zupełnie 
goły i się śmiał – powiedział Ed w rozmowie z »Daily Mirro-
rem«. – Dosłownie chwilę wcześniej patrzyłem przez okno 
na mijające samochody, a  potem odwracam się i  wszyscy 
chłopcy są trochę zszokowani, a Harry się śmieje, cały goły”. 
Reszta może i wydawała się zszokowana, ale w zasadzie mie-
li już szansę, by się do tego przyzwyczaić: krążyło mnóstwo 
opowieści o pływaniu bez ubrań i goliźnie w pokojach hote-
lowych. Co ciekawe nigdy nie udało się tego sfotografować. 

W dalszym ciągu plotkowano o Carze, która wydawała się 
odpowiednią kobietą dla Harry’ego. Dziewczyna jest jedną 
z najbardziej znanych modelek. Jej agentka, Sarah Doukas, 
powiedziała o  niej, że „ma najpiękniejszą twarz i  niezwy-
kle interesującą osobowość, zupełnie jak jej starsza siostra 
Poppy. Jest słodka i bardzo utalentowana. Potrafi wykrzesać 
energię z najbardziej sztywnych ludzi i sprawić, że wszyscy 
o nią pytają”. Cara pracowała z Karlem Lagerfeldem, została 
twarzą Burberry i, co zaskakujące, była niemalże równolat-
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