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zabiegali, czy nie, ich sława wciąż rosła i rosła. Już nie musieli 
walczyć o uznanie: stali się rozpoznawalni na całym świecie.

W dalszym ciągu nie pozwalali sobie na gwiazdorzenie. 
Twardo stąpali po ziemi, doskonale zdając sobie sprawę, jak 
dużo mieli szczęścia. Byli przy tym tak skromni, jak tylko 
można być w takiej sytuacji. Nie stroszyli piórek, nie dawali 
po sobie poznać, że ich zdaniem na wszystko zasłużyli. Ja-
kimś cudem grupa nastolatków podbiła świat i zdołała nie 
stracić przy tym głowy.

A  jednak dało się już dostrzec żniwo, jakie zebrał ich 
nowy styl życia. Zbliżała się długa trasa koncertowa, więc 
chłopcy powinni być u szczytu formy, a, cóż, nie byli. Harry 
miał problemy z  kręgosłupem, którym próbował zaradzić, 
ćwicząc pilates; Zayn doznał urazu w trakcie imprezy i od 
tamtej pory chodził o  kulach; Liam niedawno złamał so-
bie palec u nogi, gdy upuścił na niego laptopa, a Niall wy-
bił sobie kolano i to nie jeden, nie dwa, ale czternaście razy. 
Chłopcy szykowali się również do premiery nowego singla, 
Little Things, a jakby tego było mało, znowu trafili na szczyt 
rankingu sprzedaży kalendarzy na rok 2013, a HMV poin-
formowało, że osiągnęli najlepszy wynik, wyprzedzając Ju-
stina Biebera i Toma Daleya.

Harry nie chciał wydawać swojej świeżo zdobytej fortu-
ny tylko na siebie, więc kupił nowy dom matce i ojczymo-
wi: nieustanna obecność fanów przed domem rodzinnym 
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Stylesa stała się zbyt dużym ciężarem i zaszła potrzeba zna-
lezienia bardziej osłoniętego miejsca. Tymczasem chłopcy 
kontynuowali promocyjną ofensywę. Tak jak zrezygnowali 
ze swojego codziennego wyglądu, żeby wziąć udział w bar-
dziej mrocznej i klimatycznej sesji dla „Vogue’a”, tak teraz 
dla magazynu „Wonderland” wystylizowali się na lata pięć-
dziesiąte. Każdy miał na sobie koszulę w paski i  sweterek, 
a  w  rękach szczeniaka labradora z  jasną sierścią. Zdjęcia 
miały za zadanie zmiękczyć serca czytelników i  tak też się 
stało – a po ujawnieniu, że pieski były tak naprawdę prze-
wodnikami w trakcie szkolenia, widok stawał się jeszcze bar-
dziej uroczy. Chłopcy upierali się jednak, że nie zamierzają, 
tak jak stereotypowe boysbandy, nosić identycznych ubrań: 
to nie wchodziło w rachubę. Mało kto był bardziej gorący 
od Harry’ego i jego kolegów z zespołu: One Direction trafiło 
w tym samym miesiącu także na okładkę „Cosmopolitana” 

– po raz pierwszy w czterdziestoletniej historii czasopisma 
na okładce znaleźli się sami mężczyźni. Magazyn przepytał 
Harry’ego na temat jego idealnej dziewczyny, na co on od-
powiedział: „Bardzo pociągają mnie kobiety ambitne, podo-
ba mi się, gdy ktoś jest dobry w tym, co uwielbia robić. Chcę 
kogoś, kto ma pasję”. Tak się składa, że niemal na pewno 
miał na myśli jakąś konkretną osobę. Reszta świata jeszcze 
się o tym nie dowiedziała, ale wydawało się, że to tylko kwe-
stia czasu. Harry dodał jeszcze: „Jestem prawdziwym szczę-



ściarzem, że znalazłem się w  tej sytuacji. Nie mam prawa 
być zdenerwowany. Nie jestem nawet w  połowie tak zaję-
ty, jak piszą! Mówią też, że zawsze patrzę na kobiety przez 
pryzmat ich seksualności, ale wychowałem się tylko z mamą 
i siostrą, więc bardzo szanuję płeć piękną”. To właśnie stano-
wiło sekret jego powodzenia w podrywaniu, ale już wkrótce 
miało się to zmienić.

Harry nawiązał sporo przelotnych znajomości, cza-
sem dłuższych, czasem krótszych, wyrabiając sobie przy 
tym reputację kobieciarza, ale szczerze mówiąc, większość 
młodych mężczyzn w jego sytuacji zrobiłaby dokładnie to 
samo. Tym razem jednak wydawało się, że Harry jest go-
towy na poważny związek i miał go lada chwila rozpocząć, 
na oczach całego świata. Kto został tą szczęściarą? Dziew-
czyna może niewiele od niego starsza, ale za to z pewnością 
mogąca zrozumieć presję, jaką Harry musi znosić, bo sama 
także jej doświadcza. Na pewno też cieszy się równie wiel-
ką popularnością co Harry, a  razem mieli stworzyć jedną 
z najbardziej znanych par przemysłu rozrywkowego. Już za 
chwilę paparazzi nie odstąpią ich ani na krok, fotografując 
parę spędzającą ze sobą jak najwięcej czasu, zważywszy na 
napięte grafiki i zobowiązania na całym świecie. Harry na-
wet publicznie zacznie mówić o miłości, czego wcześniej ni-
gdy nie robił. A jak nazywa się kobieta, która spowodowała 
w nim taką zmianę? Taylor Swift.
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