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„Плати па клати е многу информативна и забавна книга... Се работи 
за сјаен стрип, можеби и најдоброто дело на Честер Браун досега.“  
– Роберт Крамб

„Плати па клати  удира серија морални, интелектуални и возбудливи 
шлаканици. Ќе ви остане во глава, а веројатно и ќе ви застане во грло. 
Се работи за реалистично уметничко дело кое ги поставува вистин-
ските прашања.“ – Двајт Гарнер, The New York Times

„Честер Браун е веројатно најјасниот, најискрениот и најрелевантниот 
глас во современиот стрип денес, а ова е, сметам, неговото најснажно 
и најтрогателно дело досега. Плати па клати го истражува животот на 
клиентите на најстариот занает на светот и тоа го прави со љубов, 
интелигенцијa и потполно отсуство на сентименталност или правдање 
за своите постапки.“ – Алан Мур

„Плати на клати е крајно лично остварување. Тоа е еден апсолутно 
реалистичен, ни малку еротичен, исклучително читлив и на моменти 
болен приказ на посветеното време, причините и самото искуство на 
плаќање за секс. Ова е книга што ќе ве предизвика да размислувате за 
нештата на сосем поинаков начин. А ако на крајот влезете во препирка 

со текстот или со авторовите белешки, на Честер веројатно би 
му се допаднало тоа.“– Нил Гејман

„Темата на Браун е суштински фасцинантна – кого 
макар малку не го интересира сексуалниот живот 

на другите луѓе? А неговите цртачки вештини се 
остри како и секогаш. Браун пронаоѓа хумор и 
драма во своите ‘девојки’“ - A. V. Club

„Браун, наградуваниот стрип-автор од То-
ронто, дава човечки лик на често оцрну-
ваниот и карикиран лик на клиентите во 
проституцијата. Тој пишува со искреност и 
сочувство кои ретко се гледаат при те-
матизирање на мажите кои плаќаат за 
секс.“ - Las Vegas Weekly

е д и ц и ј а

поврзува светови

Мислеше 
дека си ми 

дечко. 

Што 
сакаш  

да 
правиме?

Па,  
вообича-

еното. 
Еј, знаеш што? 

Заборавив да земам 
кондоми. 

Да. 

Аха. 

Би сакала 
соба. 

Ова ти е дечко? Да,  
дечко ми е. 

Слушна?
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За Џо Мет.

Тој ми е добар пријател и лик на 
страниците што следат. 
Пригодно е да му ја посветам книгава 
оти неговите автобиографски стрипови 
ми беа и останаа инспирација.





УВОД

Честер Браун не е од планетава. Веројатно настанал 
во оние вонземски грабнувања кога боцкаат игла во 
стомакот на некоја жена и ја забременуваат. Тој е многу 
напредно човечко суштество. Се гледа и само од неговата 
слика. ПЛАТИ ПА КЛАТИ е многу просветлувачка книга, 
дополнително и забавна: Честер е многу вешт уметник во 
тој поглед. Сигурен сум дека многумина го доживуваат 
како сув и неемоционален. Само забележете како низ 
книгата неговиот израз на лицето е постојано ист. Устата 
му е како засек. Никогаш не ги покажува забите, не се смее, 
не прави гримаси. Сосема спротивно од она како јас се 
прикажувам себеси. Неутралноста во однос на светот која 
ја има Честер Браун, според мене, е за восхит. Како што 
рече Исус: „Бидете како минувачи“.
Неговите аргументи во прилог на нерегулираната 
проституција ми изгледаат сосем на место. Кому 
треба да му е гајле ако некоја жена сака да наплаќа за 
секс? Тој многу впечатливо ги претставува и ги побива 
сите вообичаени тврдења против проституцијата. 



Покажува дека сите тврдења против проституцијата се засновани 
на старата назадна религиска моралност или на автоматските 
либерални, приглупи претпоставки за проституцијата. Сите паметни 
проститутки кои ги познавам превртуваат очи во очај пред обидите 
на либералните доброчинители да ги „реформираат“. Лично не сум 
имал секс со проститутка. Отекогаш сум бил премногу срамежлив да 
пробам, а и мојата сексуалност е доста чудникава. Треба посебен 
тип на жена за да може да ме прифати таков каков што сум, или да 
ѝ се допаѓа тоа. Од тој аспект, сексуалните желби на Честер Браун 
делуваат прилично „нормално“ и „умерено“. Одличен е начинот на кој 
покажува како низ годините станал вистински познавач на светот на 
професионалните сексуални работнички. Сите интелигентни луѓе кои 
ги познавам, а кои посетувале проститутки, станале познавачи на тој 
начин. Некои од нив биле во брак, некои не. Нема разлика. 
Идејата мажите да плаќаат за секс е одбивна за просечната жена, 
закана за домот, семејството и, да, идеалот на романтичната љубов. 
Просечната жена мора да верува во сите негативни приказни и идеи 
за проституцијата. Но, како што истакнува Честер, сигурно меѓу 
брачните двојки има исто толку подло однесување колку и во светот 
на проституцијата. А потоа, толку многу од проблемите со кои се 
оптоварени проститутките се резултат на презирот што општеството 
го има кон нив, до тој размер што, како што покажува книгата, многу 
од нив мораат својата „работа“ да ја држат во тајност, дури и од 
своите пријатели. Имав една пријателка која една вечер призна дека 
со години работела како придружничка, скришум од пријателите, и 
набљудував како после тоа на сите им се промени мислењето за неа. 
Забележав дека жените помалку ја ценеа, како да признала дека била 
вмешана во некаква криминална активност. Дел од мажите започнаа 
да ја сметаат за лесна жена, отворен пат за спонтани сексуални 
нафрлувања. Всушност, излезе дека таа беше силно сексуална жена 
која навистина имаше многу наформални врски со мажи. Но, никогаш 
не можеш процениш некого според изгледот, бидејќи однадвор 
изгледаше како срамежлива, скромна и повлечена. Никогаш не би се 
посомневале дека би можела некогаш да биде сексуална работничка. 
На крајот, се пресели на друго место. Речиси сите нејзини познанички 
сѐ почесто ја етикетираа како „курва“ и растурачка на домови, иако 
делуваше како најфината и најмилата личност, совесна, вредна. 
Беше доста тажно, всушност. Подоцна чувме дека станала сурогат-
мајка за некоја богата двојка. Немам поим што се случило со неа 
понатаму. 
Па, доволно. ПЛАТИ ПА КЛАТИ е одличен стрип, можеби најдобрата 
книга од Честер Браун досега.

Роберт Крамб 
 февруари, 2011

УВОД



Живеам во Торонто и затоа првично планирав да го започнам овој 
предговор со објаснување на канадските закони за проституцијата, 
но една неодамнешна судска пресуда ја фрли судбината на тие 
закони во неизвесност. Можно е да се променат. Ваква беше 
законската ситуација во текот на годините опфатени во мемоариве: 
„излегувањата“ беа легални, односно на сексуалните работнички им 
беше дозволено да одат во домовите на клиентите или хотелските 
соби. Обратната ситуација беше нелегална - на сексуалните 
работнички не им беше дозволено да работат од одредена локација. 
Не им беше дозволено да работат во јавни куќи, од дома или 
да изнајмуваат апартмани за таму да работат. Кога полицијата 
претресуваше таква локација, секој што ќе се најдеше таму 
можеше да биде уапсен: проститутките и сите останати. Со цел да ја 
обесхрабри уличната проституција, постоеше закон кој забрануваше 
какво било наведување на проституција во јавност. 
Во оваа книга ја бележам секоја прилика кога сум платил за секс 
до крајот на 2003 година, и сите проститутки со кои сум имал секс 
оттогаш. 
Доста од сексуалните работнички со кои поминав време ми се 
отворија и ми раскажаа за своите семејства, детството, дечковците 
и други аспекти од нивните животи. Посакувам да имав слобода да 
го вклучам тој материјал во овие страници. Тој материјал ќе ги 
направеше ликовите поуверливи како комплетни човечки суштества 
и ќе резултираше со подобра книга. Претпоставувам дека сите тие 
сакаат оној дел од нивниот живот кој се однесува на пружањето 
сексуални услуги да остане тајна, така што се воздржав од 
вметнување лични детали кои потенцијално би го обелодениле 

ПРЕДГОВОР



нивниот идентитет во случај некој нивен пријател, член на 
семејството, љубовник или познаник да ги чита мемоариве. Кога ги 
прикажувам како откриваат детали од својот живот, деталите се 
или тривијални или нешта поврзани со нивната работа. Во вториов 
случај се работи за нешта кои најверојатно не би ги споделиле 
со семејството и пријателите што не знаат за нивното занимање. 
Прикажаните ставови на сексуалните работнички се доста вообичаени 
- ги изоставив сите поспецифични мислења кои ги споделиле со мене. 
Жал ми е поради тоа, бидејќи повеќето девојки ми беа искрено драги 
и навистина посакувам да имав можност подобро да ги прикажам 
нивните карактери во овој текст. 
Сите имиња под кои проститутките се претставуваа беа лажни, се 
разбира, но сепак во книгата ги променив зашто дури и тие може 
потенцијално да го откријат нивниот идентитет. На пример, некоја 
жена може како работно име да одбере име на позната глумица на 
која наликува или име на омилен фиктивен лик. 
Со одреден степен на претерување, карактеристично за стрипот како 
жанр, прецизно ги нацртав нивните тела, или барем онолку прецизно 
колку што ме служеше сеќавањето. Променив аспекти од нивните тела 
кои потенцијално би можеле да го откријат нивниот идентитет. На 
пример, не прикажувам тетоважи или необични пирсинзи што некои 
од нив ги имаа. Често им ги менувам фризурите, особено ако ја 
носеле косата на специфичен начин. Иако тоа не може да се види од 
моите цртежи, некои од девојките сепак имаа руса коса. (Дали беа 
природни русокоси е друга работа.) Се гледав со девојки од разно 
етничко потекло, но одлучив да не означам која беше бела, црна или 
друга боја на кожа. 
Иако случките и разговорите во овој графички роман ги раскажав 
на начин верен на моите сеќавања, треба да се има на ум дека 
сеќавањето не е прецизно. Често ми се случуваше да се сетам на 
суштината на разговорот што сум го имал со некој пријател, но 
не каде и кога се случил или што сме правеле во моментот. Водев 
евиденција за тоа кога се гледав со проститутките, така што можам 
да гарантирам за точноста на наведените датуми. 
Блгодарностите главно ќе ги оставам за поговорот, но овде сепак 
би сакал да се заблагодарам на Канадскиот совет за уметност за 
великодушната финансиска поддршка додека го пишував и цртав ова 
дело. 

    
 

декември 2010.
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ПОГЛАВЈЕ 
 1

МОЈАТА  
ПОСЛЕДНА 
ДЕВОЈКА

Може да 
разгова-

раме?

Секако. 

Те сакам исто како 
претходно и сигурна сум 

дека ќе те сакам засекогаш, 
но… мислам дека се 

заљубувам  
во друг.

УНИ 1996:



Во  
кого?

Во Џастин…

И,  
сега?

тапанарот.

Не знам.  
Не сум му кажала ништо. 

Не знам дали и тој се 
чувствува така. 

Сакав прво да 
поразговарам со  

тебе пред што  
било да  

направам. 

Сакаш 
да се 

отселам?

Не. Јас… моментално само 
сакам да се гледам со него. 

Уште не знам ни дали би 
бил заинтересиран. 

А дури и да влезам 
во сексуална врска 

со него, не знам дали 
сакам да престанам да 

имам секс со тебе. 

ПОГЛАВЈЕ 1



Веројатно ми треба 
твоја дозвола да… 
да видам каде ќе 
ме одведе сето 

ова. 

Добро, ај 
да видиме 

што ќе 
биде. 

Ме 
мразиш?

Те сакам 
исто како 
порано. 

Сигурен 
си?

Сигурен 
сум.

Сакаш  
да се 

отселам?

Не, баш ми е убаво 
да живеам со тебе. 
Но ако сакаш ЈАС да 

се преселам…

ПОГЛАВЈЕ 1



ПОГЛАВЈЕ 1

И мене ми е супер. 
Многу ми е мило што 

можам да бидам 
искрена со тебе за 

вакви работи. 

И ти си во ред  
со тоа?

Во ред 
сум.

Не си лут  
или 

љубоморен?

Се осеќам нормално, 
задоволно,  

сѐ ми е под конец.

Само ти 
потиснувај си ги 
емоциите, Чет.

Не ги 
потиснувам!

Никому не му е сеедно кога 
девојката ќе му каже дека се 

заљубила во друг дечко. 

Не велам дека ми е супер, 
но не ми е ни лошо.

Можеби тоа 
значи дека не 

ја сакаш.

Ако некого 
сакам, тоа е 

Сук-Јин.

УНИ 1996:



Совршено се вклопуваме. 
Таа е најдобрата девојка 

што сум ја имал. 

А инаку си бил со само две други 
девојки. 

Да. Па… … од  
трите, таа 
е најдо-

брата. 

Фактот дека може да ми каже 
вакво нешто покажува колку 
доверба и отвореност има 

помеѓу нас.

Плус, целосно ме привлекува 
сексуално. Иако морам да 

признаам дека… ретко имаме 
секс во последно време.

Но не зашто МОЈОТ 
копнеж се намалил. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 



Уште нема секс 
со типов?

Не, 
нема. 

Кога ќе почнат 
да имаат секс, 

ТОГАШ ќе те удри 
љубомора.

Да,  
можеби. 

Ќе одлепев од љубомора 
кога Крис почна да има секс 
со друг откако раскинавме.

А кога Луиз имаше секс со 
неколкумина, иако уште бевме 
заедно - тогаш стварно бев 

љубоморен. 

Ахм, Честер? Надвор ептен врне и стварно не 
сакам да го испратам Џастин 

дома по вакво време…

ПОГЛАВЈЕ 1
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и… е па… ќе ти пречи 
ако преспие овде?

Не, не ми пречи. 
Нема проблем. 

Сигурен си? Нема да те 
вознемири? Ќе можеш да се  

носиш со тоа?

Добар 
сум. 

Ќе го донесам да 
се запознаете. 

Еј, друже, драго ми е да те 
запознам. Фала ти што си океј со 

тоа да преспијам овде.

Нема проблем.

ЕКОЛКУ  
ЧАСА ПОДОЦНА

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 



Чкрип 
чкрип 
чкрип

Чкрип 

чкрип 

чкрип 

чкрип 

чкрип

Ги слушаше како имаат секс? 
Оф боже, ужас! 

Всушност, 
воопшто не 

беше ужасно.
Ама сигурно 
емотивно те 

скршило.

Не. МОРА да си осетил 
љубомора. 

Не. Признавам дека сум малку 
изненаден, бидејќи порано во 

слични ситуации БЕВ љубоморен. 
Не и овој пат. 

ПОГЛАВЈЕ 1

ЛЕДНИОТ ДЕН



Дури се почувствував убаво. 
Никогаш не сум ја сметал љубо-
мората за позитивно чувство - 

така што, додека лежев и ги 
слушав тие звуци и сфатив 
дека не сум љубоморен - 

е па, имав чувство како да сум 
надминал нешто негативно во 

себе. 

Ама не е природно да не 
чувствуваш љубомора при 

таква случка. 

Љубомората не е природна - 
тоа е научено однесување.

…па Сук-Јин ме праша дали е прифат-
ливо ако Џастин се всели. Реков, нема  
проблем.  

Да. И ти ќе продолжиш 
да живееш таму? 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 

КТОМВРИ 1996

Се вселува кај вас?



Да. Тројцата во 
еден стан?

Голем е станот… 
има две спални 
соби. И помалку 

ќе плаќам кирија. 

Ти си 
мазохист.

Каков мазохист? 
Никако не 

страдам, а и ќе 
заштедам пари. 

Потиснуваш. 
На потсвесно 
ниво страдаш. 

Фројдовски 
глупости. Ако 

СВЕСНО не 
страдам значи 

не страдам. 

Фактот дека  
одрекуваш 
страдање  
докажува  

дека страдаш. 

Оф, брате. Не можам против таков  
аргумент. 

Пред да почне сето ова со Џастин, 
зарем Сук-Јин не рече дека  

вие двајца може да продолжите 
да имате секс?

Да. И, имавте секс?

ПОГЛАВЈЕ 1



Не, и сигурен сум дека, на 
сексуално ниво, тоа помеѓу 

нас е готово.

НЕ МИ  
СЕ ВЕРУВА 
КОЛКУ СИ 
СЕБИЧНА!

ЈАС 
СЕБИЧНА? 

ЈАС  
СЕБИЧНА?

НЕ НИ  
ПРОБУВАШ 

ДА...

ПРЕКИНИ! 
ЕДНОСТАВНО 

ПРЕКИНИ!

Нашиот заеднички живот во станот  
е всушност супер. Сите расправии  

им ги слушам.

Станувам сѐ поубеден дека 
не сакам да имам девојка 

никогаш веќе. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 

АРТ 1997

ПРИЛ 1997



Само зашто ги слушаш Сук-Јин 
и Џастин како се расправаат?  
Но СИТЕ парови се расправаат. 

Точно, и навистина е 
непријатно. Не сакам веќе 
да си имам работа со тоа. 

Пред да се појави Џастин,  
Сук-Јин и јас се расправавме 
како и секој друг романтичен 

пар. Сега супер ни оди. 

Веќе нема околу што сериозно 
да се расправаме. Едноставно 
можам да уживам во нашето 

дружење. 

На пример, сега можам да 
зборувам со неа за жените  
што ми се  
привлечни. 

Пред една година ќе беше болно 
љубоморна да кажев дека 

некоја друга жена е убава…

… но сега, откако не 
сме заедно, не постои 

никаква закана. Може да 
разговараме за што било. 

Сега Џастин мора да го пази 
јазикот. Многу е подобро да 
си пријател отколку дечко. 

ПОГЛАВЈЕ 1



Види нѐ нас двајца. Се сложуваме 
многу подобро како пријатели 

отколку кога би биле пар. 

Се надевам 
дека нема да ти 
пречи што ќе го 

кажам ова…

… но  
годината  

кога ми беше  
девојка  

беше  
пекол. 

Еј, имав само 
осумнаесет  

години. 
Мислам дека не се 
работи за зрелост. 

Се работи за динамиката во 
романтичната љубов. Види како 
се караше со последниот  
дечко. 

Ниеден од вас не 
можеше да се вади 
на тоа дека има 18.

Ама тој 
беше 

шутрак. 

Се случува и со фини луѓе. 
Сук-Јин е прекрасна, 
грижлива,  
великодушна  
личност…

… но во врска станува 
несигурна. Тоа се  
случува  
со СЕКОГО…  
и со мене.

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 



Најлошо сум се однесувал  
со моите девојки. Секоја  
од вас ме видела во моето  
најзлобно и  
најбедно  
издание.  

Тоа е СТВАРНО точно. Но не си 
осамен? Помина веќе една година 
откако раскинавте  
со Сук-Јин. 

Осамен? Не, воопшто. 
Живеам со Сук-Јин и Џастин 
и цело време се дружам  
со тебе и  
Сет и Џо. 

Нашата култура ја турка 
идејата дека романтичната 
љубов е некако позначајна од 
другите форми  
на љубов. 

Порано тоа го прифаќав, но веќе 
не. Пријателската и семејната 
љубов може да бидат подеднакво 
исполнувачки како  
и романтичната  
љубов. 

Долгорочно, веројатно тие 
се ПОИСПОЛНУВАЧКИ. 

Периодов размислував 
за тоа зошто воопшто 

сум сакал да имам 
девојки. 

Пак се 
враќаме  

на темата?

ПОГЛАВЈЕ 1

ЕКОЛКУ  
ЧАСА ПОДОЦНА



Љубовта настрана, има три причини 
зошто сакав да имам девојка. 

Прво: зашто околината тоа го 
очекува. Момците кои немаат 

девојка се сметаат за губитници. 

Второ: на моето его му годеше 
тоа што некоја девојка сака да 
има ексклузивен однос со мене. 

И  
трето: 
секс. 

Но не мора да имаш  
девојка за да  

имаш секс. 

Може да имаш секс за една 
вечер со непознати, или слично.

Ги немам социјалните вештини за 
да соберам жена за лежерен секс. 

Досега сум имал секс 
само со жени со кои сум 
бил во романтична врска.

Тоа значи дека ќе бидеш во 
целибат до крајот на животот?

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 



Не 
знам.

Имам две спротиставени желби 
- желбата за секс наспроти 
желбата да НЕМАМ девојка. 

Не знам 
како  
да ги 

помирам.

Можеби во некој момент 
мојата напаленост ќе ме натера 
на очајнички мерки и ќе бидам 
принуден да си најдам нова 

девојка. 

Но сѐ уште не сум толку очаен. 
Засега доволно уживам што 

сум сам за да му ги исполнувам 
желбите на пенисот. 

Тој…  
се сели…

ПОГЛАВЈЕ 1

УНИ 1998:



Што… 
што ќе 

правам?

Се отселува? Ако сакаш таа да 
ти се врати сега ти е шансата. 

Мислиш дека живеев со  
Сук-Јин и Џастин досега 

зашто чекав шанса?

Без разлика дали си чекал, зошто 
да не ја зграпчиш можноста?  
Сук-Јин е згодна и ја сакаш. 

Убаво ми е да сум ѝ пријател. 
Некој друг може да ја пополни 

улогата на дечко. 

Но дечкото ја носи во кревет. 
Што е поважно: сексот или 
одбегнувањето повремени 

караници? 

Да имаш девојка не значи 
дека имаш гарантиран пристап 

до секс во секое време. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 

УНИ 1998:



Вообичаено паѓа многу 
секс на почетокот од 

врската, а потоа опаѓа. 

Колку подолго еден пар 
се заедно, толку помалку 

секс имаат. 

Јас и Триш имавме секс 
цело време, дури и на 

крајот од врската.

Тогаш вие сте исклучокот.  
Кај повеќето парови не е така. 
Прашај кој било што е женет. 

Дури и да си во право,  
повеќето брачни парови имаат 

секс ПОВРЕМЕНО - ти немаш 
воопшто. 

Океј, имаш поента. Во секој 
случај, Сук-Јин секако нема да 
сака пак да се гледа со мене. 

ПОГЛАВЈЕ 1

ВГУСТ 1998



Може да ја видам 
програмата, Џо? Сакам 
да видам кој уште ќе 

присуствува на конгресот. 

Повели.
Каде ли ја ставив програмата? 

Не можам да ја најдам. 

Од каде па 
Плејбој девојки 

од постери 
на конгрес за 

стрипови?  

Има Плејбој 
девојки? 

Кои? 

Ахм…  
си слушнал  

за Ели Багет?

Таа не е од главните.  
Позирала за Плејбој, но 
никогаш не ја ставиле на 

постер. Не ми е јасно зошто… 
волшебна е. 

Ставиле слика од 
неа? Дај да видам. 

Чет е 
заљубен. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 

ЛЕДНИОТ ДЕН



Ох!  
Ене го штандот на Ели 
Багет… ете ја и нејзе. 

Што се случува?  
Редица типови… таа се гушка 

со некој дечко… апарат…

Има табла со објаснување што 
се случува… За педесет долари 
добиваш прегратка, полароид 

фотографија и потпис на 
фотографијата. 

Во сериозно 
искушение сум. 

Но, би се смрзнал 
ако некој ме види. 

Од каде потребава да се 
сликам со нејзе? Веќе имам 

доста слики од неа. 

ПОГЛАВЈЕ 1



Не, не е до фотографијата… 
она што стварно сакам е да ѝ 

пријдам. 

Би платил педесет долари за 
да ме гушне. Толку ли сум 
очаен за женски допир?

За плус педесет долари 
веројатно би добил 

проститутка. 
Барем 

мислам. 

Се прашувам колку 
наплаќаат  

проститутките?

Не сум против идејата да  
платам за секс. Аргументите 

против проституцијата никогаш 
ми немале смисла. 

Главната причина зошто никогаш 
не сум бил со курва е што секогаш 
сум бил загрижен дека тоа би ми 
ги уништило шансите кај некоја 

идна девојка. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 

ОДОЦНА



Не сум човек кој крие работи… кога 
би почнал да одам кај курви не би 
можел да го зачувам тоа за себе. 

Би морал да им кажам на блиските 
пријатели, а тука спаѓаат и 

потенцијалните идни девојки. 

Добро, тоа беше причина 
порано, но сега не планирам 

да имам друга девојка.

Две години откако раскинав со 
Сук-Јин, не ми е јасно зошто 

сѐ уште не сум почнал да 
плаќам за секс.

Зашто сум загрижен како тоа 
ќе им изгледа на другите. 

Се плашам дека ќе изгледам 
како губитник. 

Тоа не е добра причина. Не 
треба да ми е гајле што 

мислат другите. 

ПОГЛАВЈЕ 1



Како би функционирало тоа? 
За собирање од улица ми 

треба кола. Бидејќи немам 
кола, што би правел?

А тука е и ризикот дека ќе 
соберам полицајка преправена во 
улична проститутка и ќе завршам 

во полициска станица. 

Не, премногу е…  
останувам без секс. 

МОЈАТА ПОСЛЕДНА ДЕВОЈКА 
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