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Джоди Елън Малпас
мога да говоря. Все още се възстановявам от пристъпите
на кикот и трия течащите си очи като луда.
– Току-що открихме ахилесовата пета на Том – отзовава се Кейт, щом вижда, че скоро няма да се успокоя. Джеси изглежда объркан, докато оглежда възстановяващите
се хиени, при които се е върнал. Виждам, че Сам свива
рамене и гълта бирата си.
– Сам – предлагам през отслабващото кикотене.
– Сам ли? – мръщи се Джеси.
Виктория се включва.
– Том си пада по Сам! – реве тя радостно.
Джеси поклаща глава и посяга за водата си, отвинтва
капачката и отпива.
– Ето, пийни! – Той пъха бутилката под носа ми настоятелно и аз я поемам охотно, въпреки суровия му тон.
Чувствам, че започвам да се обезводнявам. Но скоро се
връщам към виното си, като бързо довършвам цялата
чаша.
Седя тихо и слабо долавям разговора около мен, но
главата ми внезапно сякаш е пълна с мъгла. Това е питието, което не е трябвало да пия. Гласовете вече заглъхват и
започвам да виждам двойно.
Да, мисията е изпълнена... Размазана съм.
Усещам, че Джеси е сложил ръка на тила ми и ме разтрива през косата, докато си бъбри със Сам. Затварям
очи, за да попия докосването му, докато той раздвижва
мускулите ми сякаш цяла вечност.
Когато отварям очи, той се е навел, гледа пияните ми
очи и клати глава.
– Хайде, жено! Ще те отведа у дома.
Не споря. Прекалено съм пияна, за да правя каквото и
да било... дори да стоя.
Представена съм на всички подред, всички ме целуват
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