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никакви задръжки.
И без никакво чувство за самосъхранение.
– Още веднъж – рече тя със същия сериозен глас – съ-

жалявам.
Рийз се отърси от изненадата, отвори хладилника и из-

вади яйцата:
– Няма нищо.
– И двете са много привлекателни – намръщи се Алис.
– Ники и Пам ли?
– Не се прави, че не разбираш – навъсеното є израже-

ние проряза още по-дълбоко лицето є.
– Така да бъде. – Щом си го просеше, щеше да си го 

получи. – И двете са възхитително красиви жени. – Той се 
ухили до ушите къде виновно, къде като човек, готов да я 
предизвика. – При това си го знаят.

– Това е неловко – и Алис се пресегна край него и изва-
ди бекона. Но в поведението є нямаше и следа от притес-
нение. Напротив, държеше се, сякаш подобен разговор за 
нея бе нещо обичайно.

– С мен нищо не би трябвало да бъде неловко.
Тя го изгледа и отиде да вземе тиган.
– Доколкото разбирам, те са се опитали да… привлекат 

вниманието ти?
– С тези двете винаги е така – непреклонни са в стреме-

жите си. – Той придаде на гласа си нотка на недоволство, 
но точно толкова, че да прозвучи комично жалостиво.

– Ох, горкият ти! Какво ужасно бреме две толкова кра-
сиви жени да си падат по теб.

Остротата на сарказма є бе напълно неочаквана за 
Рийз, но той много го хареса.

– Всъщност става досадно, защото не искам да си имам 
вземане-даване нито с едната, нито с другата – дори за 
една нощ.


