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Кристина Лорен

– Да. Малко съм разсеян. Като теб.
– В такъв случай да пием по още едно!
Тя налива двете чаши и ми подава едната. Знам, че
няма да помогне. На сутринта или малко по-късно ще
изтрезнея, но таблото и всички контроли на кораба все
още няма да работят. И пак целият ни живот, прехраната
на семейството, всичко се обръща с краката нагоре. Както винаги. Мамка му, искам поне за малко да забравя за
това.
Вдигам чашата, поглеждам бистрата течност, навеждам се към нея, устните ми почти докосват ухото є.
– И двамата знаем, че последния път, когато пихме текила, нещата не свършиха особено добре.
– Така е – отговаря тя и се отдръпва съвсем малко, колкото да ме погледне в очите. – Но наблизо няма църква,
която да работи двадесет и четири часа в денонощието,
няма и такъв безмозъчен идиот, който да иска да ни ожени, така че мисля, че сме в безопасност.
Права е.
Харлоу обръща шота си и бърчи нос.
– Ооооо. Май не мога повече. Колко съм изпила?
Вдига ръце и брои до около тридесет, после се усмихва
и казва:
– Още един и ще падна по лице в тези „Фритос“, по
които Ландън съвсем се е побъркала.
Тя може и да няма представа колко е изпила, но аз
знам много добре за себе си – четири шота с Харлоу в
кухнята и вече съм пиян. Пиян за пръв път от години.
Не-Джо се появява от някъде. Имам чувството, че го е
нямало часове. Край него като облак се носи миризма на
трева. Стига до нас, бавно протяга ръка и още по-бавно
казва:

