100% ИСКРЕНО

ОСМЕЛИ СЕ ДА МЕЧТАЕШ

ВЪВЕДЕНИЕ
Сърдечно ви приветстваме, че държите в ръце нашата втора
книга! Направо не можем да повярваме. Надяваме се, че ще ви хареса.
Безкрайно ни беше приятно да напишем тези истории и да си
припомним всички лудешки, забавни и вълнуващи мигове, които
сме преживели досега. А повярвайте, такива е имало много. Искаме да споделим с вас колкото е възможно повече, така че между
кориците на книгата ще можете да прочетете за всички хубави
и не толкова хубави моменти, ще разберете какви всъщност са
отношенията помежду ни и ще се запознаете със смелите ни мечти за бъдещето.
Невероятно е колко много неща се случиха за толкова кратко
време. Миналата година по това време тъкмо започвахме участието си в Х фактор. А оттогава насетне много пътувахме, научихме невъобразимо много неща и създадохме музика, с която ужасно
се гордеем и се надяваме да харесате.
Няма да преувеличим, ако кажем, че в момента животът ни не
би могъл да е по-хубав, а това нямаше да се случи, ако не бяхте
вие. Благодарим ви за невероятната подкрепа. Дълбоко я ценим и
ви обичаме силно. А тази книга посвещаваме на прекрасните времена, които ни предстоят.
С обич,

БЛАГОДАРИМ
ONE DIRECTION: Бихме искали да благодарим на всички, които ни помогнаха да достигнем този невероятен етап – втората ни книга! Изключително много се гордеем с нея. На
всички, които ни подкрепяха, преди да станем One Direction, и най-вече на семействата и
приятелите ни – благодарим ви.
На всички, с които работихме през последната година – дълбоко сме ви благодарни за
насоките, усилията, куража, който ни вдъхвахте, и за вярата в нас. Ще направим и невъзможното, за да се гордеете с нас!
И накрая, на феновете ни. Tрудно е да избегнем клишето, но определено нямаше да сме
тук, ако не бяхте вие! Вашата щедрост и обич продължават да ни изненадват. БЛАГОДАРИМ ВИ! Целуваме ви!
ХАРИ: Тази година беше невероятна, като се започне с турнето на Х фактор и се стигне до албума, и има няколко души, на които задължително трябва да благодаря.
Искам да благодаря на Саймън Кaуъл, на Сони Такар, Тайлър Браун, Марк Харди, Ким „Джими”
Дейвидсън, Рийма Чухан, Ръсел Есламафир, Саймън Джоунс и всички в САЙКО и „Сони“.
Огромни благодарности се полагат и на Ричард Грифитс, Хари Магий, Уил Блумфийлд, Марко Гастел, Кейти Рей, Анека Грифитс, Емили Монтгомъри и всички от „Модест
Мениджмънт”.
Благодаря също и на Никола Карсън и Инис Фергюсън, задето се грижиха за нас в Америка
и ни научиха да пием кал.
Искам да благодаря на семейството си, задето ме подкрепяше през цялото време – на
мама и татко, на сестра си, на Робин, Майк, Ейми, Ноъл и Арчи. Благодаря и на братовчедите
си – Матю, Бен и Ела. А също и на леля и чичо, Майк и Дий. Искам да благодаря и на дядо Браян,
задето е най-готиният човек на света. И да благодаря и поздравя баба Берил, че успява да
стигне навреме до телефона, когато є се обаждам. Благодаря и на баба Мери и дядо Кийт,
че така се грижеха за мен.
Искрено съм признателен на приятелите си, на които можех да разчитам във всеки един
момент – на Джон, Бен, Ник, Наоми, Емили, Ашли, Софи, Елис, Лидия и Уил. Страшно обичам да
сме заедно, момчета, нищо, че не се случва достатъчно често... липсвате ми.
И още веднъж искам да благодаря на сестра си, понеже винаги проявява разбиране, когато съм зает, и винаги намира време да говори с мен, когато имам възможност. Обичам те.
Искам горещо да благодаря на Пол Хигинс, който отговаряше за турнето ни – помогна
ни в толкова много неща, та не бихме могли и да мечтаем за по-способен човек... и поздравления за сватбата... жена ти е страшно готина.
Благодаря и на момчетата от охраната ни, които вършат чудесна работа, когато трябва да ни обуздават.
Благодаря на Али Баркър и Саван, които ни насочваха и ни помагаха с всички нови неща, с
които се сблъскахме при записването на албума.
И огромни благодарности на всички фенове, чиято подкрепа е просто феноменална...
Невероятни сте и без вас никога нямаше да стигнем дотук, така че дълбоко ви благодаря.
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Искам да благодаря и на Алекс Кейдис, задето е най-умният човек на света и въпреки
това толкова лесно се общува с нея... и задето ми помогна да погледна нещата по нов начин... тя е най-добрата „учителка”.
Искрени благодарности на Денис за многото му думи и затова, че си е такъв... все още
разсъждавам върху мъдрите ти слова!!
Благодаря на Луис, Лиам, Зейн и Найъл затова, че са толкова работливи и въобще са
чудесни момчета... Невероятно е как предпочитахме да си стоим заедно дори след целодневните сесии, нали?
Искрено съжалявам, ако съм пропуснал някого... Обичам ви всички.
ЛИАМ: Благодаря на мама и татко за подкрепата им. Където и да се озова, винаги са на
другия край на телефонната линия, когато имам нужда от тях. Благодаря и на сестрите си
Никола и Рут, задето ме водят наляво-надясно, когато скучая у дома, и задето ме търпят,
когато не се държа особено зряло. Искам още веднъж да благодаря на целия продуцентски и
снимачен екип на Х фактор, задето ни помогнаха да се справим.
Искам да изкажа признателността си и на хората, които ми помогнаха, преди да стигна
дотук – на Джейми от „Грейт Уестърн Пъб”, задето ми предостави възможността да пея
пред публика, а и да се забавлявам отгоре на това; на Греъм Лорън за многото уроци по пеене; на Ройстън, Ник и Ашли и на целия им екип, задето се грижеха за косата ми.
На Рони, Пол и Хана и техните семейства за всичките им усилия и помощ, преди да се
случи всичко това – задето правеха нещата забавни и вълнуващи дори когато пеех само
пред трима души в полето, ха-ха. Искам да благодаря и на екипа, който се грижи за нас по
двайсет и четири часа в денонощието и търпи всичките ни лудории, на Престън и Иън от
охраната, които се забавляват наред с нас и се грижат за доброто ни настроение, и на
Пол, който е фантастичен мениджър и ни беше като по-голям брат (не ми се иска да кажа
„татко”) и винаги бе готов да поговори с нас, ако възникнеше проблем.
На Лу от „Коса и грим” и на Каролайн и Лидия от „Стайлинг”, задето полагаха усилия да
изглеждаме възможно най-добре.
Благодаря и на Вики, и на чудесния екип от „ХарпърКолинс”, задето превърнаха мислите
ни в думи и за всичката им усилена работа.
И на хората, които пишат песните ни – вършите отлична работа, харесва ми буквално
всяка дума. Особено благодаря на Рами за първия ни сингъл.
Искам да благодаря и на екипа ни САЙКО – на Ким и Марк от отдел „Маркетинг” за всичките им чудесни идеи, на Сони и Тайлър от „Ей енд Ар”, които намират най-хубавите песни
за нас, и накрая на Саймън, който е невероятен шеф.
Искам да благодаря на Ричард, Хари и Уил, на Марко и Емили от отдел „Мениджмънт”, задето ни поставиха в най-добрата възможна позиция за бъдещо развитие и задето търпят
немирствата ни.
Искам да благодаря горещо и на всички вас, момчета, които станахте четиримата ми
най-добри приятели/братя. Превърнахте това преживяване в най-невероятното и вълнуващо приключение и без вас всичко щеше да е безсмислено.
И накрая искам да поднеса най-голямата си, огромна, гигантска благодарност на нашите
фенове. Независимо къде се намираме винаги идвате, за да ни засвидетелствате подкрепата си. Обичаме ви много и дълбоко ви благодарим.
Съжалявам, ако съм пропуснал някого, но искрено оценявам всичко, което някой някога е
направил за мен, така че не се сърдете, ако съм изпуснал да ви спомена!!
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ЛУИС: Прекарах невероятна година и бих искал да благодаря на всички, които я направиха
така специална за мен.
Като за начало искам да поднеса огромната си благодарност на Саймън, Сони и всички
от САЙКО, които имат принос в това, че ни предложиха договор за албум. Али Баркър, благодаря ти, че ни помогна в началните етапи от записването на албума. И разбира се, на Тайлър
Браун, задето търпеше постоянния ни тормоз и шеги.
Огромни благодарности и на бременната щурачка Лу Тисдейл. Направо си невероятна и
свърши великолепна работа с глуповата ми прическа тип „паница”.
В „Модест Мениджмънт” всички са невероятни – особени благодарности на Ричард и
Хари, включително и за забавните спомени като например онзи път, когато се дегизирах
в палтото на Ричард и супермодната му шапка на „Манчестър Юнайтед”. Анека и Уил ни
бяха чудесни приятели по време на турнето и много ни забавляваха. Благодарности и на
настоящия ни мениджър Уил Блумфийлд, който с такова удоволствие участва в лудориите
ни. Обаче трябва да ме предупреждава, когато си слага дрешка на райета, понеже е малко
неловко двамата с мениджъра ми да се оказваме с еднакви тениски. Марко, продължавай все
така усилено да работиш и запази миланския дух.
Специални благодарности на Пол Хигинс, който е невероятен лидер, но също и чудесен
приятел на всички ни. И разбира се, на Престън – благодарим ти, че ни разрешаваше да си
развяваме главите през люка на колата и да пием на работа (това очевидно е майтап!).
Мамо, ти ми беше най-най-добрият приятел през цялото време и направо нямам думи, с
които да ти засвидетелствам признателността си за всичката помощ. Благодаря ти, че
беше толкова самоотвержена и щедра. Обичам те.
Благодаря и на останалите членове на семейството и на всичките си приятели и особено на татко, на четирите си прекрасни сестри, които така бързо растат, на бабите и
дядовците ми от двете страни, на прабаба ми Олив, на леля Рач, на Стан и на Хана. И отново искам да благодаря на прабаба Една и прадядо Ленард, които ужасно ми липсват. Знам, че
ако бяха живи, прабаба щеше да разказва на всички от школата по танци за моите успехи, а
също и прадядо ми – в кръчмата, на приятелите, с които играеше домино. Обичам ви силно.
Разбира се, специални благодарности се полагат на Полковника от Кей Еф Си, задето ми
даде възможност да се насладя на „Кръшъмс” – преживяване, което ще помня за цял живот.
Благодаря ти, Полковник – искрено съм ти благодарен. А също и на „Мека Бинго” – без тази
великолепна игра животът ми нямаше да е пълноценен.
Дълбоко благодаря на всичките ни фенове за трайната им подкрепа през целия Х фактор –
по време на турнето, та чак до излизането на първия ни сингъл. Без вас щяхме да сме едно
нищо, благодарим ви много за всичко. Обичаме ви!
И накрая, естествено, благодаря на четирите момчета, които дори за миг не спряха с
шегите и майтапите: Хари, Лиам, Зейн и Найъл. Имах огромен късмет, че ви срещнах.
Изреждайки всички тези благодарности, се изпълвам с дълбока признателност за всичко,
което хората вършат за мен. И искрено осъзнавам невероятния си късмет.
Благодаря ви, приятели.
НАЙЪЛ: Първо, искам да кажа, че това беше най-невероятната година в живота ми.
Участвахме в турнето на Х фактор, което беше фантастично. Записахме първия си албум
и в хода на всичко това пътувахме страшно много, ходихме до Швеция и Лос Анджелис и
имахме възможността да работим с едни от най-добрите продуценти в света.
И през цялото това време разчитахме на помощта и насоките на невероятни хора. А
сега бих искал да благодаря на някои от тези хора!
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Благодаря на изключителния ни мениджър за турнето, неповторимия Пол Хигинс, който
ни придружава навсякъде и е до нас по двайсет и четири часа в денонощието. Без теб
нямаше да справим, страхотен си (естествено, това, че си ирландец, си казва думата...).
Благодаря много и на всичките момчета от охраната.
Искам също така да благодаря и на генералния ни мениджър Уил Блумфийлд и на неговия
асистент Марко Гастел, които толкова ни помагат. Познанията на Уил за музикалната индустрия са необятни и винаги е на разположение, когато имаме нужда от помощ! Благодаря
и на всички от „Модест Мениджмънт”, гръбнака на целия този процес: на Ричард и Хари, на
Кейти Дей, на Бен Евънс и Никола Карсън – нашия мениджър в САЩ. Благодаря ви, че бяхте
до нас и ни помагахте във всичко. Трудно ми е да изразя колко съм ви признателен.
Благодаря на всички в САЙКО, особено на консултантите и маркетинговите специалисти от „Ей енд Ар”.
Благодаря на всички хора, които бяха до нас през тази година. Пътешествието ни бе
зашеметяващо и сме безкрайно благодарни за всичко, което ни се случи, и на всички хора,
които срещнахме.
Искам също така да благодаря на невероятните продуценти и текстописци, с които
работихме: неповторимия Саван Котеча, който остана с нас и след шоуто и заедно написахме някои от парчетата, Стив Робсън, Уейн Хектор, Стив Мак, Джейми Скот, на всички
момчета от „Метрофоник”, на Рами Якуб, Ред Уан и момчетата, Андрю Фрамптън, Коджак
(Everyday I'm Stackin' It, Stack It Real Hard), на Клод Кели, Андреас и Джоузеф от Куиз Лароси,
Мат Скуайър и Тоби Гад. Невероятно преживяване бе да работим с тези хора.
Огромни благодарности на фантастичните ни фенове из целия свят. Съвсем буквално
без вас щяхме да сме нищо. Ценим всеки един от вас и сте наистина невероятни, където и
да ви срещнем – на турнето, на улицата, на промоцията на книгата и разбира се, в туитър
и фейсбук, откъдето се стараем да ви осведомяваме за ежедневието си. Обещаваме ви,
че ще ви информираме за всичко, което се планира, обичаме ви много и се надяваме да си
останете наши почитатели!
Искрени благодарности и на момчетата – на Хари, Зейн, Лиам и Луис – задето превърнаха
последната година в най-добрата в живота ми, за всички шеги, майтапи и лудории... и за
специалната ни дружба... вие сте четиримата ми най-добри приятели... обичам ви много,
момчета...
Още веднъж, благодаря много на всички! Чудесно беше да работим с вас, за да станем
това, което сме днес: One Direction.
С обич,
Найъл
ЗЕЙН: Тази година бе наистина паметна и бих искал да благодаря на всички, които я
направиха такава.
Безкрайно се забавлявах с другите четири момчета и се надявам това да продължи още
много години.
Искам да благодаря на семейството и на приятелите си, които ме подкрепяха във всеки
един момент и вярваха в мен. А също така и на „Модест Мениджмънт”, задето ми помогнаха да реализирам невероятната възможност, която ми бе предоставена, и на Саймън и
звукозаписната му компания САЙКО за същия този изключителен шанс.
One Direction предявяват моралното право да бъдат идентифицирани като автори на
този текст.
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Всички права запазени. Нито книгата като цяло,
нито части от нея могат да бъдат възпроизвеждани
под каквато и да е форма.
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