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Első fejezet

2015. április

A megyei seriffhivatal pickup terepjárójának első lámpái aranyszínű 
fénycsóvákat vetettek a szállingózó hópelyheken át a régimódi 
boltok kirakataira, ahogy Barney Sterling Mystic Creek belvárosá-
nak utcáin körözött, mielőtt az East Main Street felé vette volna az 
irányt. Paul Kutz, ismertebb nevén Papus, a Mystic Creek-i bevásár-
lóközpontban működő antikvárium tulajdonosa telefonált be, hogy 
panaszt tegyen a hangos zenére, amelytől sem ő, sem az új lakó-
társa, Ray Burke nem tudtak elaludni. Még kilenc óra sem volt, de 
Barney sejtette, hogy nyolcvanon túl az emberek ilyenkor már le-
pihennek.

A műszerfalon átnyúlva begyűrte az éjszakai műszakra szánt 
vacsorájának maradékait rejtő, fehér papírzacskó tetejét. Az ételt 
akkor frissen sütötték ki a Jake, a pék nevű pékségben. Három 
olasz panzerottit rendelt — imádta a paradicsommal, mozzarellával 
és kolbásszal töltött kis pizzákat. Most a meleg, vaníliakrémes ro-
lókra szórt porcukor tapadt az ujjaihoz, amiket desszertnek terve-
zett befalni. Az autó utasterét vaníliás töltelék, kelt tészta, paprika 
és sajt illata töltötte be, és az egyveleget halványan körüllengte a 
férfi Polo márkájú kölnije.

Az autórádióból egy női hang szólalt meg:
— Odaértél már, Barney?
Doreen, az újonnan felvett, molett, vörös hajú diszpécsernő 

még mindig hadilábon állt a rendőrségi kódokkal. A hivatalban szin-
te mindenki fogadott volna rá, hogy még jövő karácsonykor is kris-
tálytiszta „civil üzeneteket” fog fecsegni az éterbe. A tisztek többsé-
gének ez kezdett lassan az agyára menni. Doreen a rádión a lakosok 
rendes nevét használta, megadta a bejelentések részleteit, és jó-
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szerével a Szövetségi Hírközlési Bizottság minden egyéb előírását is 
megszegte. Barney tudta, hogy a seriff kutyaszorítóban volt, amikor 
felvette Doreent, és feltehetőleg arra számított, hogy a nő majd ne-
kigyürkőzik, és elsajátítja mindazt a tudást, amit az új munkaköre 
megkíván. Ez idáig még nem sikerült ráéreznie a lényegre.

Egy ilyen kisvárosban néha valóban előfordultak szabálytalan-
ságok a rádiós kommunikációban, de Doreen ezt egy mindeddig 
ismeretlen szinten művelte. Bárki, aki rendelkezett egy rendőrségi 
adás vételére alkalmas eszközzel, belehallgathatott abba, miről is 
beszélnek, és illegálisan rengeteg adat birtokába juthatott a többi 
lakosról.

— Kapja elő a zsebéből az egyetlen töltényét, és töltse meg a 
fegyverét, seriffhelyettes! — mondta a nő nevetve.* — Kemény 
menet lesz! Kutz most hívott újra, állatira be van gurulva. Azt 
mondja, Taffeta Brown úgy rányomta a zenére a kraftot, hogy az 
utca túloldalán is belerezegnek a falak, és Ray-nek már kezd el-
durranni az agya.

Barney nem kedvelte Doreent. Egyrészt azért, mert a nőnek 
gőze sem volt a diszpécsermelóról, másrészt meg állandóan a szá-
jából kilógó rágógumin kérődzött. De a legjobban azzal tudta fel-
idegesíteni, hogy megállás nélkül Barney Fife seriffhelyettes-vic-
cekkel ugratta. Ezekből pedig már akkor egy életre elege lett, ami-
kor még csak egy hete állt szolgálatban.

Mi baja volt vele a nőnek? Bár Barney utálta a keresztnevét, az 
anyja, Kate nevezte el így — nem akarta őt megbántani azzal, hogy 
megváltoztatja. Ráadásul nem az anyja tehetett arról, hogy rend-
védelmi pályára lépett, és seriffhelyettes lett belőle. Ha lett volna 
csöppnyi esze, akkor most Barnabas, a fogorvos vagy Barney, az 
építési vállalkozó lenne. Bármi, csak nem Barney seriffhelyettes.

Úgy döntött, jobb, ha elengedi a füle mellett Doreen idétlen 
poénját, és visszakérdezett:

*  Utalás az 1960-as években futó, The Andy Griffith Show című amerikai tele-
víziós rendőrparódiára, amelyben a főszereplő, a kétbalkezes Barney Fife 
seriffhelyettes az egyik ikonikussá vált jelenetben a pisztolyával és a zsebé-
ben lévő egyetlen tölténnyel volt kénytelen szerencsétlenkedni. — A ford.
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— Biztos abban a bejelentő, hogy a zene a gyanúsítottól jön?
— A micsoda és a micsoda?
Barney egy pillanatra behunyta a szemét, és vett egy mély 

lélegzetet.
— A bejelentő az, aki a bejelentést megtette. A gyanúsított pe-

dig az a személy, akire a panaszt tették. — Aztán újra bekapcsolta 
a mikrofont, és hozzátette: — Nehezen tudom elhinni, hogy a meg-
nevezett helyről hangos zene szólna.

Jó oka volt arra, hogy kételkedjen az információ megalapo-
zottságában. Paul Kutz süket volt, mint a nagyágyú, Ms. Brown 
pedig sosem keltette a hangoskodó vagy balhés alak benyomását 
Barney-ban. Jobban belegondolva, valójában semmilyen benyo-
mást nem tett rá a nő. Ms. Brown nagyjából egy éve nyitotta meg 
gyógytermékboltját az East Mainen, és azon pár alkalommal, ami-
kor Barney betévedt oda, a nő maga volt a megtestesült szürke 
egér — a viselkedésében és a kinézetében egyaránt. Nem mintha 
elégszer megfordult volna ott ahhoz, hogy tisztán emlékezzen a 
nő külsejére. Elmosódott emlékeiben fakó ruházat, kék szempár 
és semmitmondó arc sejlett fel. Azt persze nem tartotta kizártnak, 
hogy a nőből éjszaka bújik elő a vadabbik énje.

Doreen kipukkasztotta a rágóját. A hang hallatán rögvest el-
öntötte Barney-t a méreg. Hallotta, hogy miközben tájékoztatja, a 
szájában lévő rágót ide-oda tologatja:

— Paul azt mondja, látja, ahogy Taffeta a bolt felett lévő laká-
sában táncol. Ha jól tudom, a látása még jó.

— Nem kellene túl sok információt megosztanod rádión, külö-
nösen az emberek nevét és aktuális tevékenységét illetően.

— Akkor mégis honnan fogod tudni, hogy ki mit csinál?
Barney felsóhajtott. Úgy vélte, a seriff feladata lenne, hogy 

helyrerakja Doreent. Nem akarta a teljes éjszakai műszakját azzal 
tölteni, hogy az információ rádión át történő megosztásának he-
lyes módjára oktassa a nőt.

Az ilyesfajta alkalmakkor Barney eltűnődött, miért is adta fel 
az állami rendőrségnél betöltött pozícióját azért, hogy kisvárosi 
zsaru lehessen. A szülővárosában ritkán történtek bűncselekmé-
nyek, és kellő humorérzék híján a rendfenntartás egyenesen unal-
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mas lett volna. Az időnként előforduló családon belüli bántalmazá-
si esetek nem hagyták lankadni a figyelmét, kocsmai verekedés 
pedig csak hébe-hóba történt. Néhanapján balhéba keveredett 
egy-egy csapat tinédzser, és az előző évben volt pár betörésük is. 
Összességében azonban Barney több időt töltött fákon ragadt kis-
macskák megmentésével, mint bűnüldözéssel.

Tegnap délután járőrözés közben kinézett az Elderbery Lane- 
re, hogy helyreállítsa a békét Christopher Doyle és Edna Slash 
 között, akik mindketten olyan öregek voltak, mint az országút. 
A szemétszállító vállalat éppen akkor vitte el a szemetet, és a két 
matuzsálem kis híján összeverekedett azon, melyik üres alumíni-
umkuka melyiküké. Amikor felhívta a figyelmüket arra, hogy a két 
kuka tökéletesen egyforma, a két öreg együttes erővel őt kezdte 
el szidalmazni.

Barney a megyei seriffhivatal terepjárójával felállt a ház előtt 
húzódó járdára. A felső szinten Paul Kutz lakott. Az öreg a felesége 
halála után eladta a házát, és most egy lakásban élt Marjorie Bro-
gan ékszerboltja felett. Barney feltételezte, hogy Kutz költözése — 
részben legalábbis — annak volt köszönhető, hogy a környéken 
számos helyi étkezde kapott helyet. Paul nem állt épp nagy sza-
kács hírében.

— Miért nem mondtad Papusnak egyszerűen azt, hogy kap-
csolja ki a hallókészülékét? — Barney elhúzta a száját a saját nyelv-
botlása miatt. Még ha Doreen világgá is kürtölte az emberek sze-
mélyazonosságát, ő maga nem szívesen tett ilyet. Aztán úgy dön-
tött, hogy akár hagyhatja is a pokolba az üzenetek kódolását, ha 
Doreen jóvoltából már úgyis megtörtént a baj. — Azzal legalább 
azonnal megoldottad volna a helyzetet, és most nem kellene fe-
leslegesen itt tocsognom a hóban.

— Hű, de morcos valaki! Odaértél már? Kutz bácsi megint hív. 
Valószínűleg a tavalyi veteránnapi felvonulás óta nem volt ilyen 
izgalmas napja.

— Mondd meg neki, hogy őrizze meg a hidegvérét! Itt vagyok. 
Vettem az adást.

Barney leállította a motort, és lenyalta az ujjairól a porcukrot, 
mielőtt átnyúlt az első ülésen heverő, sötétbarna kalapjáért. 
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A testmagassága miatt nem ülhetett kalappal a fején a kocsiban, 
mert benyomódott volna a csúcsa. A vaníliakrémes rolók illata 
még mindig csiklandozta az orrát, és ingerelte az ízlelőbimbóit. 
Meleg vaníliakrém. Bárcsak beléjük mélyeszthetné a fogait, mielőtt 
teljesen kihűlnek! De erre semmi esélye sem volt. A társalgás Paul 
Kutzcal órákig is eltarthat, mert az öreg alig hallotta, mit monda-
nak neki mások. Amint Barney kinyitotta a kocsiajtót, a rádióból 
hangos csattanás hallatszott. Rájött, hogy a diszpécser még mindig 
vonalban van. Megragadta a mikrofont, és néhányszor ki-be kap-
csolgatta, hogy a vonal másik végén keletkező zaj hatására a nő 
elengedje a mikrofon gombját.

— A francba, Doreen! Lehet, hogy megúszod, hogy rágózol a 
melóban, de ha buborékokat fújsz adás közben, azzal ki is rúgat-
hatod magad.

— Hoppá, bocsánat! — válaszolt a nő olyan hangon, amelyben a 
megbánásnak nyoma sem volt. — Azt hittem, kiléptél. És nem bubo-
rékokat fújok. Arra mindenki képes. El sem tudod képzelni, mennyit 
kellett gyakorolnom, mire megtanultam kidurrantani a rágót.

Barney nem is akarta megtudni.
— Vettem az adást. Ez azt jelenti, hogy befejeztem a beszélge-

tést, ha nem tudnád. És még valami, Doreen! Ha be van kapcsolva 
a mikrofonod, szerinted hogy a francba tudnálak felhívni egy eset-
leges vészhelyzet esetén?

— Azt mondtad, befejezted a beszélgetést.
Barney arca fájdalmas grimaszba torzult, és behunyta a sze-

mét, majd erőgyűjtésképp vett egy mély lélegzetet. Jéghideg volt 
a levegő.

— Most tekints el ettől! Szerinted hogyan tudna bárki más is 
beszólni a központba, ha te éppen hallgatózni próbálsz?

— Csak egy percre szerettem volna belehallgatni. Izgalmasnak 
ígérkezik — válaszolt a nő csiripelő hangon.

— Semmit sem hallhatsz abból, ami itt, a vonal túlsó végén 
történik, amíg én be nem kapcsolom a mikrofonomat.

Totál hülyével van dolgom! — gondolta magában Barney, mi-
közben azon töprengett, vajon részeg volt-e Adams seriff, amikor 
felvette Doreent. Ááá, nem — vetette el magában a gondolatot. 
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Blake ritkán ivott, szolgálatban pedig soha. Rendes körülmények 
között legalábbis.

Barney kiszállt a kocsiból, és a csípőjével bevágta az ajtaját. Az 
utcában sorakozó, kétszintes házakból álló háztömböket csak né-
hány utcai lámpa fénye világította meg. Egy szélfuvallat alig érez-
hetően ugyan, de sült csirke illatát sodorta felé. Nem csábult el, 
egyrészt, mert feltehetőleg valamilyen gyorsfagyasztott készétel 
lehetett, és Barney utálta az ilyeneket, másrészt pedig már megva-
csorázott. Most már csak a desszertjére vágyott.

Legnagyobb meglepetésére valóban lehetett hallani a zenét 
az utcán, és amikor felnézett, egy árnyékot látott táncolni, amely-
nek körvonalai Taffeta Brown függönyén rajzolódtak ki. Megder-
medt, és úgy érezte, le sem tudja venni róla a tekintetét. A szeme 
elkerekedett. A karcsú, ám formás női alak, amely a The Rolling 
Stones Satisfaction című számának pörgős ritmusára rázta a csípő-
jét, a nap fénypontját jelentette számára. A ringó csípő és a kecse-
sen mozgó kéz látványa, ahogy kihívón végigszántott a telt keblén, 
azonnali merevedést okozott volna neki, ha közben nem hullik az 
arcába a hó. Bár, ha jobban belegondolt, az arcát szurkáló hópely-
hek fel sem vehették a versenyt a másik testrészében érzett ger-
jedelemmel.

A jó édes...! Megigazította a fején a kalapot, majd átvágott a 
jeges úton a halvány fényt sugárzó utcai lámpa irányába, amely 
egyedül állt őrt a szélfuvallatokban kavargó hópelyhek örvényé-
ben. Nem csoda, hogy Paul és Ray nem tudtak mit kezdeni a hely-
zettel. Melyik férfi tudna elaludni, ha közben ilyen műsorszámot 
adnak neki?

Ahogy Barney a szemközti járda felé közeledett, újra megpró-
bálta felidézni az emlékeiben Taffeta képét, és azon tűnődött, va-
jon a néhány alkalommal, amikor megfordult a nő boltjában, el-
romlott-e a férfiradarja. Máskor, ha összefutott egy szexi nővel, 
rendszerint legalább felfigyelt rá. Ms. Brownról nagyjából csak any-
nyi rémlett neki, hogy kis híján beleolvadt a lambériába.

Arra a következtetésre jutott, hogy ez a „melléfogás” csakis an-
nak a szokásának tudható be, hogy az egyedülálló, helybeli nőkről 
sosem vett tudomást. Barney úgy tervezte, hogy Adams seriff nyug-
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díjazása után jelölteti magát a pozícióra. Nem számíthatott volna túl 
sok itteni férfi szavazatára, ha a nőrokonaikkal kavar.

Levette az övén lógó zseblámpát, és felkapcsolta. A fénysugár 
visszaverődött az Egészséges lehetőségek kirakatüvegéről. Köze-
lebb kellett lépnie ahhoz, hogy beláthasson. A pillantása egy Fogy
jon le gyorsan címkével ellátott, kapszulákkal teli üvegre esett. 
Alatta egy dobozokból álló szett Öt táplálékkiegészítő potencia
problémák megoldására felirata tett hangzatos ígéretet. Barney 
döbbenten pislogott, majd újra elolvasta a feliratot. Meghaladta a 
képzelőerejét a jelenet, hogy a Mystic Creek-i férfiak közül bárki 
— legyen bármilyen kétségbeesett is az illető — belép Taffeta bolt-
jába, és van mersze levenni a polcról egy ilyen dobozt, hogy aztán 
lazán odasétáljon vele a kasszához.

A lámpa fényét a pirulák mögé irányította, és az éjszakára zár-
va tartó bolt belső terét pásztázta. Az észvesztő táncot lejtő Ms. 
Brown a hangos zene miatt nem fogja meghallani a kopogását. 
Valószínűleg az sem jutna el a füléig, ha láncfűrésszel esne neki az 
ajtajának.

Sóhajtott, ellépett a kirakat mellől, és a zseblámpa fényét a 
bejárati ajtó melletti, faburkolatú falfelületre irányította. Amikor 
megtalálta a kapucsengőt, benyomta a gombot a hüvelykujjával, 
abban reménykedve, hogy a csengetés felhallatszik az emeletre, 
és a nő felfigyel rá. Ha mégsem, akkor is ott áll előtte a lehetőség, 
hogy dörömböljön az ajtón, és ha az a kísérlete is kudarcba fullad, 
akkor nála volt a mesterkulcs, amellyel vészhelyzet esetén vala-
mennyi üzlet ajtaját kinyithatta. Persze a saját otthonának falai 
között táncoló nő esetét nehezen lehetne vészhelyzetnek minősí-
teni — attól eltekintve, hogy a nő szexi árnyéka szívrohamot okoz-
hatott volna Paul Kutznak vagy a lakótársának. Barney elvigyoro-
dott. Még ez sem kizárt. A korukbeli férfiak az elmúlt hatvan év 
alatt valószínűleg semmi ehhez foghatót nem láthattak.

Bár, ahogy jobban belegondolt, rá kellett ébrednie, hogy ő 
maga sem volt gyakran ilyesminek a szemtanúja, pedig nem élt 
éppen szerzetesként. Az, hogy kisvárosi zsaru volt, bonyolultabbá 
tette a szerelmi életét. Mystic Creekben gyorsabban terjedt a 
pletyka, mint a nátha. Barney a közeli Crystal Fallsba ment át, ha 
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már megkívánta a női társaságot. Civil ruhában elvegyülhetett a 
tömegben, bulizhatott, és nem kellett attól tartania, hogy folt esik 
a becsületén. Vagy ne adj’ isten attól, hogy az anyja néhány szúrós 
megjegyzés kíséretében metszőn és sandán rápillant, ha tudomást 
szerez az „akcióiról”. Ami a házasságon kívüli szexet illette, Kate 
Sterling nem volt túlságosan modern szemléletű.

A jeges éjszakai levegőben Barney keze már igencsak fázott, 
és ahogy az öklével az ajtón dörömbölt, a karjába nyilallt a fájda-
lom. Az emeleti zene továbbra is visszhangzott a téli tájban. Nem 
volt mértéktelenül hangos, de a Mystic Creek-i hétköznap éjszakák 
csendjében minden hang zavarónak hatott. Paul panasza minden 
kétséget kizáróan megalapozott volt. Barney úgy döntött, itt az 
ideje, hogy a végső megoldáshoz, a mesterkulcshoz folyamodjon.

Előhúzott egy óriási karikát a zsebéből, és szétterítette a fém-
darabokat. Egy percen belül már benn is volt a boltban. A zseb-
lámpa fényét maga elé irányította, hogy fel ne botoljon valamiben. 
Amikor a régi falépcsőhöz ért, hangosan dübörögve vette a lépcső-
fokokat, abban a reményben, hogy Ms. Brown talán végre meg-
hallja. Nem akarta halálra rémiszteni a nőt.

Nem lesz ilyen szerencsém — gondolta magában. Most a sült-
csirke-szag helyett paradicsomleves és grillezett sajtos szendvics il-
lata csapta meg az orrát, ami ismét eszébe juttatta meghiúsult ran-
diját a meleg, vaníliakrémes rolókkal. Nagy csapásként élte meg, 
hogy ilyen kiváló a szaglása. Túlfejlett érzékszerve miatt az egész 
családja azzal ugratta, hogy százötven méterről képes kiszagolni a 
kaját. Ahogy felért a nyikorgó deszkákon a lépcsőfordulóba, az ajtó 
alól kiszüremkedő, aranyszínű fénycsíkra esett a pillantása. Remélte, 
hogy a kopogása által keltett váratlan zaj nem fogja megijeszteni 
Ms. Brownt. Feltéve, ha a nő egyáltalán meghallja azt.

Taffeta éppen ébren álmodozott — ábrándjában a férfi főszereplő és 
táncpartner szerepét a helyes Mystic Creek-i seriffhelyettesre, Bar-
ney Sterlingre osztotta. Tudta, mennyire ostobán hangzik, mégis, 
ha jobban belegondolt, be kellett vallania magának, hogy már első 
látásra igencsak belezúgott a férfiba. Persze sosem tett volna sem-
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mit azért, hogy kinyilvánítsa a férfi iránt érzett vonzalmát. Pillanat-
nyi tervei között nem szerepelt semmilyen párkapcsolat, legyen 
bármilyen jóképű is az adott férfi.

Egyszer csak hangos dörömbölést hallott, amely visszarántot-
ta a valóságba, és hirtelen a magasba szökkent. A szívére szorítot-
ta a kezét. Így, ahogy most kinézett, semmi esetre sem nyithatott 
ajtót. Leleplezné magát. És különben is, ki lehet az, egy udvarias 
betörő? Ügyetlenkedve megpróbálta kontyba visszacsavarni a ha-
ját, és a szobája felé indult a köntöséért. Aztán inkább irányt vál-
tott, és a konyhába rohant egy serpenyőért, hogy valamivel véd-
hesse magát. A bolt ajtaját bezárta. Bárki állt is a küszöbén, be 
kellett törnie hozzá.

Taffetának a torkában dobogott a szíve, ahogy az ajtó felé kö-
zeledett, magasra tartott serpenyővel a kezében.

— Ki az? — kérdezte remegő hangon.
Egy mély, férfias hang válaszolt:
— Sterling seriffhelyettes.
Taffeta döbbenten pislogott. Egyszer. Majd még egyszer. A va-

lóságban nem sűrűn történik ilyesmi.
— Hogy kicsoda? — kérdezte újra.
— Asszonyom, lehalkítaná a zenét, és kinyitná az ajtót?
Ő volt. Felismerte a férfi hangját, azt a felejthetetlen, mézéde-

sen csengő baritont, amit korábban csak ritkán hallhatott. Taffeta 
az erősítőkhöz szaladt, és lekapcsolta a zenét. Úrrá lett rajta a pá-
nik. Te jó ég! Épp csak sminket viselt, de mást nemigen, egy sötét-
kék selyemkombinét leszámítva, amely jóval a térde fölé ért. Egy 
pillanatra elengedte a serpenyőt, és szorosabb kontyba húzta 
a haját. Az ajtóláncot bekapcsolta. Az ajtónyílásból kinézhetett a 
férfira úgy, hogy ő az arcán kívül semmit sem láthatott belőle. 
Megragadta a serpenyőt, arra az esetre, ha mégsem Barney Ster-
ling állna ott. Ha az a valaki be akar nyomakodni a vállával, majd 
jól fejbe kólintja. Elfordította az ajtókilincs gombját, résnyire nyi-
totta az ajtót, és úgy hajolt a nyílás felé, hogy ki tudjon lesni. Egy 
zseblámpa fénye világított egyenesen a szemébe, egy pillanatra 
elvakítva őt.

— Jaj, elnézést! — mentegetőzött a férfi. — Idekinn vaksötét van.
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Taffeta addig hunyorgott, amíg a fehér foltok el nem tűntek a 
szeme elől, majd meglátta, hogy a zseblámpa fénye kialszik, és a 
férfi a lakásából rávetülő, hosszanti fénysávtól eltekintve a sötétben 
álldogál. Taffeta pillantása egy barna bomberdzsekire, egy V nyakú, 
keki színű ingre, egy csillag alakú kitűzőre és a férfi csípőjén lévő 
pisztolytáskára tévedt. Minden kétséget kizáróan a seriffhelyettes 
állt előtte. De mit követett el, amivel magára hívta a zsarukat? Egész 
testében megborzongott. Már így is épp elég volt a rovásán.

— Kinyitná az ajtót, Ms. Brown, és felkapcsolná, kérem, a lám-
pát, hogy jól láthasson engem?

Taffetát jobban aggasztotta az, hogy a férfi láthatja meg őt.
— Nem! Nem úgy vagyok öltözve, hogy idegeneket fogad-

hassak.
— Fel tudna venni magára valamit?
Volt egy plüss hálóköntöse a hálószobában, de ahhoz, hogy 

elmenjen érte, keresztül kellett volna vágnia a nappalin, és a férfi 
így megláthatta volna.

— Hát... nem. Vagyis csak akkor, ha elfordul.
Taffeta úgy hallotta, mintha ezen a férfi halkan kuncogna.
— Rendben, asszonyom!
Átrohant a hálószobaajtóhoz, bevetette magát a helyiségbe, 

magára húzta a köntöst, és bekötötte az övét, mielőtt kilépett vol-
na. Aztán összeszedte magát, és a tőle telhető legnyugodtabb és 
legkiegyensúlyozottabb módon tért vissza a bejárathoz. Miért van 
itt? — tűnődött magában. — Lehet, hogy utánam nézett a bűnügyi 
nyilvántartásban?

Kioldotta az ajtóláncot, és kinyitotta az ajtót a férfi előtt. Aztán 
felkapcsolta a lámpát is. Barney Sterling már háromszor járt a bolt-
jában, és mindannyiszor kitörölhetetlen nyomot hagyott Taffeta 
szürkeállományában. Egyszer vitaminokat vitt az anyjának, má-
sodszor fájdalomcsillapítót vett magának, a legutóbb pedig protein-
shake-hez való fehérjeport vásárolt. A férfi látványa, ahogy fel-le 
járkált a polcsorok közt, kellemesen bizsergető érzéssel töltötte el 
Taffetát, de most, hogy a seriffhelyettes figyelme kizárólagosan rá 
irányult, kifejezetten elbátortalanodott. A férfi magas volt, és kar-
csú, széles vállú, akár egy gladiátor. Markáns, napbarnított arcvo-
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násai cserzett, faragott tölgyfára emlékeztették a nőt. Napszítta, 
világosbarna haját majdnem teljesen eltakarta a kalapja, de egy 
homlokába hulló tincs megcsillant a karimája alatt. Mogyoróbarna 
íriszét apró aranyfoltok tarkították, amitől a szeme úgy csillogott, 
mint a napfényben fürdő tequila. Nem csoda, ha Taffeta arról áb-
rándozott, hogy vele táncol — sőt néha még annál is többről. Az 
álmodozás segített neki abban, hogy átvészelje a hosszú, magá-
nyos éjszakákat, amikor a kislánya hiánya mardosta, már-már fizi-
kai fájdalmat okozva neki.

Összeszedte magát, és megkérdezte:
— Mit akar? Valami rosszat tettem?
A férfi az erősítők felé intett a fejével.
— Hangosan hallgatta a zenét. A szembeszomszédja, Paul Kutz 

telefonált be, hogy panaszt tegyen.
Taffeta szívéről nagy kő esett le. Semmi komoly! A férfi nem 

tudott róla sok mindent. Amíg rá nem jön, hogy nagyjából két éve 
minden országos napilap címlapján ott virított a fényképe, bizton-
ságban lehetett az otthonában.

— Sajnálom! Nem sejtettem, hogy ennyire hangos a zene.
A férfi határozott vonalú ajka széles vigyorra húzódott, és ki-

villantak erős, fehér fogai.
— Nos, a zene valóban hangos volt, de igazából nem túlzottan 

az. Úgy vélem, Mr. Kutzot, illetve feltehetőleg a lakótársát, Ray 
Burke-öt jobban zavarhatta az ön táncelőadása. Mivel a fény hátul-
ról világította meg magát, a sziluettje a függönyre vetült.

A sziluettem? Taffeta a férfira meredt, és szégyenében vörös 
pír öntötte el az orcáját. Ha Paul Kutz láthatta, hogyan táncol, ak-
kor Sterling seriffhelyettes is. Taffeta nem volt magamutogató al-
kat, és megalázónak érezte, hogy nyilvános műsorszámot adott. 
Alig egy hónapja olyan erővel tört rá életének kérlelhetetlen ma-
gánya, hogy úgy döntött, hetente egyszer megenged magának 
egy kis sminket, kiengedi a haját a csatok szorításából, és szexi 
ruhákat vesz fel. Úgy gondolta, a magánszférájában, saját otthoná-
nak falai között nincs ezzel semmi baj. Csakhogy a jelek szerint ez 
nem volt annyira magánjellegű, mint ahogy azt ő gondolta.

Mire a gondolatmenetben eljutott idáig, a kapkodva összegu-
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mizott konty kibomlott, és vaskos hajfürtjei a vállára omlottak. 
A francba! Amióta csak Mystic Creekbe költözött, hogy beindítsa a 
boltját, minden igyekezetével azon volt, hogy semmivel se hívja fel 
magára az emberek figyelmét. Most pedig erotikus tánccal szóra-
koztatta a szemközti házban lakó két öregembert meg a seriffhe-
lyettest. Vajon mit gondolhat magában rólam? Remélhetőleg csak 
„kissé flúgos csajként” könyvel majd el.

A férfi pillantása a serpenyőre esett, amelyet Taffeta az imént 
ejtett le a mályvaszínű szőnyegre. Felvonta az egyik szemöldökét:

— Azzal akart leütni? — Újabb mosoly terült el az ajkán, és a 
nő válaszát meg sem várva hozzátette: — Még szerencse, hogy ko-
pogtam!

— A boltomat bezártam. Azt hittem, talán egy udvarias betörő-
vel lesz dolgom.

— Dörömböltem az utcai bejáraton, és elég hosszan tenyerel-
tem a csengőn is.

— A csengő rossz.
— Sajnálom. Mindenesetre a kopogásomat nem hallotta meg, 

ezért kénytelen voltam a mesterkulcsot használni, hogy bejut-
hassak.

— Mesterkulcsot?
— Egy olyan kulcs, amely minden bolt bejáratát ki tudja nyit-

ni — magyarázta. — Vészhelyzetek esetén ezt használjuk, hogy be-
jussunk az épületbe.

Taffeta a bezárt ajtók mögött egészen ez idáig biztonságban 
érezte magát. Nyugtalanította a tudat, hogy a Mystic Creek-i seriff-
helyettesek, amikor csak kedvük szottyan rá, be tudnak jutni hoz-
zá. A két karját keresztbe fonta a mellkasán, majd azt mondta:

— A jövőben halkabbra veszem a zenét. És rendelni fogok az 
ablakokra pár sötétítőfüggönyt.

— Remek ötlet! — Azzal a férfi újra bekapcsolta a zseblámpáját, 
de ezúttal a padlóra irányította a fényét. — Szép estét kívánok, asz-
szonyom! Bezárom a bolt ajtaját magam után. Semmi szükség 
arra, hogy lekísérjen.

Taffeta megragadta az ajtózár gombját, de az ajtónyílásban 
maradt, és nézte, ahogy Barney Sterling lemegy a lépcsőn. Noha 
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nagydarab férfi volt, macskaügyességgel mozgott. Amikor Taffeta 
meghallotta, hogy a boltajtó becsukódik mögötte, visszalépett a 
lakásába, és hátával a falnak dőlt. Arra vágyott, hogy a férfi... ó, 
már maga sem tudta, mire vágyik igazán! Barney Sterling csodá-
latos képzeletbeli szerető volt. Álmaiban a férfi mindig azt mondta, 
amit ő hallani akart, és mindig úgy viselkedett, ahogy ő kívánta. De 
hús-vér valójában már egészen más volt a helyzet. Taffeta heti 
egyszeri táncos éjszakáinak ezennel lőttek. Barney Sterlingből ma 
eleget kapott ahhoz, hogy a következő hónapra is kitartson az él-
mény, sőt még akár hosszabb időre is.

Lenézett a szőnyegen heverő serpenyőre, és hálát adott a jó 
sorsának azért, hogy nem vágta kupán vele a férfit. Már így is pró-
baidőn volt. Ha a helyzetét még azzal is tetézi, hogy rátámad egy 
rendőrre, jó nagy slamasztikába kerül.

Megint.

Miközben Barney visszasétált a túloldalra, hogy beszéljen Paul 
Kutzcal, és reményei szerint megnyugtassa az öreget, vissza-visz-
szapillantott Taffeta ablakára. A nő lekapcsolta a lámpákat, már 
nem látszott a sziluettje. Azt a mindenit! A fakó, szürke egérből az 
egyik legszexisebb nővé tudta varázsolni magát, akire valaha is 
szerencséje volt szemet vetni. Eszébe jutott, hogy az anyja egyszer 
megjegyzést tett valamiféle alamuszi nyúlra.

A Papussal és Ray Burke-kel folytatott beszélgetése nem in-
dult éppen rózsásan:

— Ms. Brown levette a hangerőt — mondta Barney. — Mostantól 
nem lesz gondjuk az alvással.

— Mondja csak még egyszer! — hajolt közelebb Barney-hoz 
Ray. Az a hír járta, hogy Ray és Paul az egyetem alatt kötöttek ba-
rátságot, és amikor Paul elvesztette a feleségét, Ray odaköltözött 
hozzá, hogy segítsen neki az antikváriumban. — Nem jól hallok.

— Hagyja, fiacskám! Süket! — vetette közbe Paul, aki láthatólag 
maga is a barátjához hasonló gondokkal küszködött, hiszen még 
azt sem hallotta, hogy Ray az imént ugyanezt már elmondta.

Barney sóhajtott, felemelte a hangját, megismételte magát, 
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miközben átvillant a fejében, hogy az öregurak két rosszul össze-
párosított könyvtámaszhoz hasonlítanak. Paul magas volt, és vé-
kony, Ray pedig alacsony és testesebb alkat.

— Hogy érti azt, hogy gondunk lesz az alvással? — kérdezte 
Ray. — Alig ismerem a nőt, és a nyakamat teszem rá, hogy sose 
kértem, hogy velem aludjon. — A kisöreg Barney-ra kacsintott. — Ér-
deklem őt, fiatalember?

Mire Barney visszaült a terepjárójába, alig tudta elfojtania a ne-
vetést. A két öregnek valószínűleg évtizedek óta nem volt ilyen iz-
galmas kalandja. Barney a kalapját levéve becsúszott a kormány 
mögé, és becsukta az ajtót. Nos, ez az élmény legalább egy kicsit 
felpezsdíti az öregurak elkövetkező napjait! — gondolta magában.

Amikor Barney visszaszólt a központba, hogy jelentést tegyen, 
megint csak Doreen energikus kérődzését kellett hallgatnia.

— Mi történt? — kérdezte.
Barney a szélvédőn át Ms. Brown elsötétült ablakaira bámult, 

és még mindig hitetlenkedve ingatta a fejét.
— A zene kissé hangos volt, de semmiképpen sem falatrenge-

tő, vagy olyan zajos, hogy hét határban ne lehessen tőle aludni. 
A gyanúsított nagyon együttműködő volt a helyzet megoldásában, 
és elnézést kért. Megnyugtattam a bejelentőket. Most visszame-
gyek járőrözni.

— Hát az izgalmas lesz, a sok elvetemült bűnözővel, akik már 
lesben állva várják, hogy gyilkolásszanak, és bomlasszák a rendet. 
Még akár egy öngyilkosjelölt mókusba is belefuthatsz.

Barney-nak az a benyomása támadt, hogy idővel talán meg 
tudná kedvelni Doreent. Legalább volt humorérzéke, még ha kissé 
furcsa is.

— Beszólok erősítésért, ha olyasvalamit látok, amivel nem bir-
kózom meg egyedül.

— Vigyázz magadra, Matt! — felelte a nő.
Barney összeráncolta a homlokát. Ki az a Matt? Ja, megvan, 

Matt Dillon a Gunsmoke című sorozatból! Kitty, a szalontulajdonos 
szokta így búcsúztatni a filmben, amikor veszélyes küldetésre indul.

— Most megfogtalak, Doreen! Te bizony a régi sorozatok meg-
szállottja vagy!
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A nő felnevetett.
— Eltaláltad! Vigyázz magadra, cowboy!
— Vettem az adást! — felelte Barney, és elmosolyodott.
Amikor a rádió elhallgatott, Barney továbbra is Ms. Brown ab-

lakaira meredt, miközben beburkolta a kihűlt vaníliakrémes roló-
kat. Nem tudott napirendre térni a szolid bolti eladó rejtett énje 
felett. Napközben olyan színtelen és szerény volt. Egyszerűen nem 
fért Barney fejébe, hogy egy nő vajon miért rejt ilyen szexi formá-
kat mindenféle trampli pulóverek és buggyos gatyák mögé. A töb-
bi, általa ismert nő minél jobban hangsúlyozni akarta az adottsá-
gait ahelyett, hogy úgy tegyen, mintha azok nem is léteznének.

Talán valamit titkolni akart? És ha igen, miért?
Barney betolta a szájába a vaníliás sütemény utolsó, kihűlt da-

rabkáját, és vehemensen rágott. Hagyd ennyiben a dolgot! — fi-
gyelmeztette magát. Kezdett előbújni belőle a rendfenntartó énje, 
és ott is bajt szimatolt, ahol egyébként minden rendben volt. Amíg 
nem ártanak senkinek, semmi köze ahhoz, hogy a zárt ajtók mö-
gött ki mit csinál. Persze fennállt a veszélye, hogy valamelyik öreg-
úr szívrohamot kaphatott volna Taffetától, de ez nem következett 
be. Ideje volt, hogy továbblépjen, és folytassa a járőrözést.

Elindult, és nyugat felé vette az irányt. Elhajtott egy szembe-
jövő Cadillac mellett, ami olyan lassan haladt, hogy ha a sofőr ki-
ugrott volna belőle, még arra is lett volna ideje, hogy végignézze, 
ahogy a kocsi legördül az útról. Biztosan túl csúszós az út. Úgy 
döntött, hogy kinéz a Seven Curves Roadra. Ott fagy esetén mindig 
sok baleset történt. Tizenévesen Barney is azon az úton törte ösz-
sze az első pickupját; az autó felcsavarodott egy fára. Olyan élesek 
voltak ott a kanyarok, hogy az autók orra szinte összeért a saját 
lökhárítójukkal, amikor bevették a kanyart.

Vezetés közben megjelent lelki szemei előtt Taffeta Brown 
csókolni való, szájfénnyel kifestett szája. Izgatta a nő. Annyit tudott 
róla, hogy Mystic Creekben élt, és nincs családja. Vagyis elhívhatta 
randizni anélkül, hogy bonyodalmaktól kellett volna tartania.

Valami azonban mégis azt súgta neki, hogy ez a nő sokkal bo-
nyolultabb lélek, mint amilyennek első ránézésre tűnik.
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