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Ема Чейс
с огромно нетърпение.
– Нали знаеш, като рисуваш и смесваш синьо и червено и се получава…
– Виолетово!
– Браво, точно така. Получаваш виолетово. Бебетата
са нещо такова. Малко синя боя от тати, малко червена
боя от мама, бъркаш ги, разклащаш ги и хоп! Цяло ново
човече. Но не виолетово. Макар че ако леля ти Делорес
има пръст в тая работа, всичко е възможно.
Делорес му показва среден, той є връща жеста. Маккензи кима и пак се захваща с китарата.
Минава цяла минута.
– Вуйчо Дрю?
– Да?
– Как синята боя на таткото се смесва с червената боя
на майката?
Веждите на Дрю се качват на темето му.
– Тоест… как влиза в тялото на майката ли?
Маккензи маха с ръка:
– Е да, именно. Инжекция ли є бият, или гълта боята?
Матю се киска.
– Само ако таткото е извадил голям късмет.
Делорес го удря по главата, но облите любопитни очи
на Маккензи са заковани в Дрю и чака отговора си.
Той отваря уста.
И после я затваря.
Отваря пак и иска да каже нещо.
И пак спира.
Нали знаеш какво е усещането да се гмурнеш в басейна в първия ден на пролетта. Е, точно такова гмуркане
прави Дрю със следващото си изречение.
– Е… майката и таткото правят секс.
Сега вече няма съмнение. Александра ще го убие. Ще
60

