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Взривоопасна
истина

намесата ми?
Погледът на Скот се плъзна по дюните и се насочи към
океана.
– Не е точно така. Знаеш, че човек на ДЕА помогна на
Люк при последната му мисия в Афганистан. Много ясно,
че използвахме връзката, за да разберем какво става тук.
– И?
– Какво и?
– Не ме прави на идиот, Скот. Аз казах на Люк, че евтиният хероин, който наводни пазара, идва от Пакистан и
Афганистан, и затова той тръгна, за да прекрати доставките на място. За съжаление, забрави да ме информира
за намеренията си. Затова ти си ми ядосан, макар че той
пак тръгна да действа сам. От твоя гледна точка той има
право, понеже без мен нямаше да се сети да разпитва в
ДЕА. Извинявай, Скот, но аз не съм го молил да ни се меси
и когато го видя, ще си поговоря с него.
– Щом като си напасна цялата история така, както ти
отърва, тогава не съм ти нужен. Внимавай с изводите. Люк
никога не би скрил нещо от теб, ако си в опасност. Сигурно е предположил, че знаеш откъде идва цялата беля. Как
щеше да реагираш, ако ти беше казал, че е ходил в ДЕА
да говори за теб? Щеше да се вбесиш и да си тръгнеш, но
Люк не искаше да се разделяте така.
– Да, сетих се вече. Щом като флотът работи толкова
добре с ДЕА, тогава ще те питам още нещо. Имаш ли някаква представа каква е ролята на тези смешници тази вечер? Изобщо не знам какво да правя.
Скот само разпери ръце.
– Нямам представа. И аз имам една молба и да знаеш,
че този път имам ужасно лошо предчувствие. Ти ми каза,
че планираш някаква акция с Клайв. Какво ще кажеш да
ви прикриваме утре, докато арестувате онзи тип? Ако
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