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Első fejezet

Jonas Streling rettegett attól az évenként visszatérő pillanattól, 
amikor be kellett lépnie Ma Thomas túlzsúfolt parfümboltjába, 
A mesés illatokon is túlba. Otromba meláknak érezte magát a 
porcelánnippek, a drága parfümösüvegek, a csiricsáré ajándék-
tárgyak meg a nők által ismert összes illatvariációt felsorakozta-
tó szappanok között, és minél jobban aggódott, hogy lelök vala-
mit a polcról, annál ügyetlenebb lett. A rengeteg tükröt is utálta, 
ugyanis minden részlegben ki volt téve legalább egy, hogy a höl-
gyek láthassák, hogyan áll nekik egy fülbevaló, vagy hogyan vál-
toztatja meg az arcukat egy másik smink. Akármerre fordult, 
mindenhol a saját tükörképét látta, és erről az jutott eszébe, 
hogy a pirítós színét idéző hajára ráfért volna egy nyírás.

De az anyja megérdemelte, hogy a születésnapjára különle-
ges meglepetést kapjon, és mindig felragyogott az arca örömé-
ben, amikor Jonas összespórolta a pénzt a kedvenc parfümjé-
re, a Chanel N°5-ra. Csak épp teljesen kiment a fejéből, 
pontosan melyik Chanelt szerette a polcra kitett háromféle vál-
tozat közül: az Eau de Parfumöt, az Eau Premiere-t vagy az Eau 
de Toilette-et. Miért kell a parfümgyártóknak így megbonyolí-
taniuk a vásárlást?

Jonas pechjére Ma Thomast, aki biztosan jól ismerte Kate 
Sterling preferenciáit a parfümök kérdésében, egy másik vásár-
ló foglalta le, ő pedig nem akarta megzavarni az asszonyt. A tu-
lajdonosnő nagymamásan telt, rövid, szőke hajú és vidám kék 
szemű tündér volt, akinek az elbűvölő modorát még bájosabbá 
tette a tipikusan rá jellemző, készséges mosolya. Ha valaki be-
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tért a boltjába, mindig különleges fogadtatásban részesült. Az 
árak magasabbak voltak, mint Crystal Fallsban, de így is sokan 
jártak hozzá, főleg mert nála minden vásárló fontosnak érezte 
magát. Amikor Jonasra kerül a sor, ő is részesülni fog az asz-
szony osztatlan figyelmében.

Jonas felkapott egy aranyszínű folyadékkal teli nagy, szög-
letes üveget. Emlékezett rá, hogy ilyen alakúnak kell lennie, és 
a parfüm színe is jónak tűnt, ellentétben egy másikkal, amelyet 
hasonló üvegben árultak, de világosabb volt. Valószínűleg ez az, 
gondolta. Csak épp nem lehetett biztos benne, és egyáltalán 
nem akarta, hogy az anyja kénytelen legyen a visszaváltásával 
bajlódni. Úgy gondolta, hogy vár egy kicsit. Ma délután nem 
foglalták le a páciensei.

Jonas épp vissza akarta tenni a spriccelő üveget a polcra, 
amikor megszólalt az ajtó fölötti belépésjelző, és egy fiatal nő 
jelent meg alatta. Jonas egy pillanatig hitetlenkedve bámult rá, 
aztán csak azt vette észre, hogy az egész teste elzsibbadt. Az 
üvegcse kiesett az ujjai közül, lepottyant a padlóra, és szétrob-
bant a járólapokon, a darabjai úgy repültek szerteszét, mint 
megannyi srapnel. A hangra odafordult a fiatal nő, és Jonasra 
vetette a pillantását – a szeme most is pont olyan kék és kifeje-
ző volt, mint ahogy emlékezett rá. Kétség sem férhetett hozzá: 
Veneta Monroe volt az. Jonas több mint hat éve látta utoljára, 
azon az éjszakán, amikor a nő átadta neki azt a levelet, amely-
ben szakított vele, de semmit sem változott azóta. A vöröses-
szőke haját még mindig bubifrizurára vágatta. A tiszta, kék la-
gúnát idéző szeme ugyanolyan erőteljesen világított a szív alakú 
arcából. És a könnyű virágos ruháját látva úgy tűnt, még mindig 
vintage bohém stílusban öltözködik.

Jonast annyira meglepte a nő hirtelen felbukkanása, hogy 
önkéntelenül is megbámulta, a fejében egymást kergették a 
gondolatok, de egyik sem volt kellemes. Régen szerette Venetát 
– vagy legalábbis azt hitte, hogy szerelmes belé. Most azonban 
semmit sem érzett iránta, csak egyre növekvő dühöt. Hogy ké-
pes egyszerűen belibegni az ő szülővárosába, amikor minden 
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adandó alkalommal leszólta, amiért csak egy apró folt az út 
mellett? Azt mondta: „Ez a világ legunalmasabb helye.” „Sehol-
falva. Zsákutca a semmi közepén.” Ez az utolsó megjegyzés 
bosszantotta a legjobban Jonast az igazságtartalma miatt, mi-
vel véletlenül soha senki nem fordult meg Mystic Creekben. 
A város a Cascades előhegységének a mélyén feküdt, és az egy-
sávos főút veszedelmes, kanyargós szerpentinen át vezetett ide, 
közben pedig nem volt se benzinkút, se élelmiszerbolt, de még 
megbízható mobilszolgáltatás sem. Nem mintha a turisták nem 
keresték volna fel! Nyáron tömegével jöttek erre kirakatokat né-
zegetni, beülni a jellegzetes, furcsa kis éttermekbe, és megnézni 
a természetes hidat, de véletlenül sosem keveredtek ide.

– Te jó ég! – kiáltotta Ma Thomas, miközben Jonas felé kö-
zeledett. – Megvágtad magad, Jonas?

A férfinak komoly erőfeszítésébe telt összeszedni magát és 
a gondolatait annyira, hogy a lábánál gyülekező üvegszilánkok-
ra tudja fordítani a figyelmét.

– Nem, nem hinném. – Lehajolt, és lesöpört pár csillogó 
szilánkot a farmerja száráról. – Elnézést kérek a felfordulásért, 
kifizetem a parfümöt.

– Ne butáskodj már! – feddte meg Ma, és legyintett. – Bal-
esetek előfordulnak. Majd levonom az adómból, és összesöp-
röm az üveget, de nekem más károm nincs belőle.

Veneta Monroe. Jonas biztos volt benne, hogy ő az. Két em-
ber nem hasonlíthat ennyire egymásra, kivéve, ha egypetéjű ik-
rek, ő pedig biztosan tudta, hogy Venetának nincsenek testvé-
rei. Úgy tűnt, memóriája sincs, mert amikor Jonas felé fordult, 
és ránézett, nem villant meg a szemében a felismerés. Ez pedig 
még jobban feldühítette, mint a nő hirtelen felbukkanása Mys-
tic Creekben. Veneta mindig is a színjátszás mestere volt. Jonas 
már nem is értette, mit látott benne annak idején, vagy hogyan 
volt képes azt hinni, hogy szerelmes belé.

Miután biztosította Ma Thomast, hogy másnap visszajön 
megvásárolni a parfümöt, kiment a boltból, az ajtó felé menet 
majdnem hozzáért Venetához, ahogy elhaladt mellette. Jókora 
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megelégedésére szolgált úgy tenni, mintha ő sem ismerné fel a 
nőt. Veneta mindig is hiú volt, biztosra vette, hogy a legzsúfol-
tabb helyiségben is csak ő lehet a figyelem középpontja. Úgy le-
hetett a legjobban felidegesíteni, ha ügyet sem vet rá az ember.

Amikor Jonas kilépett az ajtón, megállt a járdán, és mélyen 
beszívta a szeptemberi levegőt. Az ablakpárkányokra kitett, az 
időjárásnak ellenálló virágokkal teli ládák még mindig felüdítet-
ték a színeikkel az East Main Street téglahomlokzatos boltjait, 
elhalványították a fekete és narancssárga foltokat, amelyek már 
október előtt hirdetni kezdték a halloween közeledtét. Jonast 
megnyugtatta és a béke érzetével töltötte el a város látványa, 
ahol felnőtt, és ahol megöregedni remélt. Igen, nagyon felka-
varta ez a találkozás Venetával, de egyetemista kora óta sokkal 
érettebb lett, és már rájött, hogy a lány megszámlálhatatlanul 
sok tekintetben nem illett hozzá. Akármi hozta is őt Mystic 
Creekbe, biztosan nem Jonas kedvéért jött, ő pedig ennek csak 
örülhet. Amikor Veneta szakított vele, számos okot felsorolt, 
ami miatt meggondolta magát, de végső soron mind ugyanoda 
mutatott: Jonas túl szelíd és unalmas volt a számára. Hát tudod, 
mit, Veneta? Te meg túl vad és kiszámíthatatlan voltál nekem, úgy-
hogy mindketten jobban jártunk így!

Jonas megint nagy levegőt vett, hogy megnyugtassa ma-
gát, és csak most vette észre, hogy bűzlik a parfümtől. Lepillan-
tott a nadrágjára, és jókora nedves foltokat látott rajta. A franc-
ba! Ma délután már nem akart visszamenni a lakásába, de 
kénytelen lesz lezuhanyozni és átöltözni. Nem mehet el vacso-
rázni a szüleihez, miközben úgy bűzlik, mint egy francia szajha!

Lane beletörölte az izzadt tenyerét a hullámzó pamutszoknyájá-
ba, miközben azt várta, hogy Mary Alice Thomas, a bolt tulajdo-
nosa végre tudjon időt szánni rá. Kérlek, Istenem, szükségem van 
erre a munkára! Miután három napig próbálkozott pincérnői ál-
lást szerezni Mystic Creek étkezdéiben, kezdett egy kicsit elke-
seredni. Maple Leaffel ellentétben, ahol folyamatosan cserélő-
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dött az éttermek és a kávézók kiszolgáló személyzete, úgy tűnt, 
Mystic Creekben az emberek értékelték a munkájukat, így az 
újonnan érkezettek sehol sem tudták olyan könnyen megvetni a 
lábukat. Lane-nek rengeteg pénzt bocsátottak a rendelkezésére 
a szülei, hogy új életet tudjon kezdeni, de amióta húszévesen ki-
bukott az egyetemről, mindig gondoskodott magáról. Felőrölte 
az idegeit, hogy mások pénzén kell élnie, amikor képes megke-
resni a saját betevőjét. Hiszen Ann és Brent Driscoll nem volt 
gazdag, Lane pedig gyanította, hogy a nyugdíjalapjukhoz nyúl-
tak hozzá, hogy abból finanszírozzák a lányuk menekülését.

Ez őrültség!, gondolta, miközben Mary Alice Thomas egy má-
sik vevővel beszélgetett. Nem lett volna szabad apára hallgatnom. 
Nem kellett volna elszöknöm. Milyen ember az, aki fogja a sátorfá-
ját, és otthagyja az eddigi életét? És ha nem találok másik munkát? 
Most, hogy aláírtam egy hat hónapos szerződést arra a kis házra, fi-
zetnem kell a bérleti díjat. És amikor végre hazamehetek, vissza aka-
rom adni a szüleimnek a pénzüket, ami biztosan nem fog összejönni, 
ha kénytelen vagyok minden centet elkölteni, amit adtak!

Lane úgy érezte, hogy egy örökkévalóságig tart, mire Mary 
Alice elintéz egy ügyletet. Maple Leafben mindenki folyton ro-
hant, az üzlettulajdonosok és a vásárlók is, nem volt idejük 
személyes beszélgetésekre. Hogy elüsse valamivel az időt, Lane 
a sorok között sétálgatott, megállt megcsodálni a káprázatos 
ékszereket, az előkelő sminkes pultot és a selyemkendős áll-
ványt. A bolt végében, úgy tűnt, egy beszélgetősarkot rendez-
tek be, mivel három szék vett körbe egy apró kerek asztalt, a 
sarokban pedig gyerekzugot alakítottak ki különféle mesés-
könyvekkel, valamint egy babákkal, kisautókkal és építőkoc-
kákkal teli dobozzal. Lane önkéntelenül is elmosolyodott, mert 
tetszett neki az az érzés, amelyet ez a hely keltett benne: elég 
sikkes ahhoz, hogy bevonzza a vásárlókat, ugyanakkor barát-
ságos és otthonos is.

– Nagyon sajnálom, kedvesem! – szólalt meg hirtelen Mary 
Alice a háta mögött, amitől a fiatalabbik nő összerezzent. – Ma-
bel egy tündér, és amióta szívinfarktust kapott, alig találko-
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zunk. Igazi ünnep, ha mégis tudunk beszélni, ezért próbálok 
minél több időt rászánni.

Lane végignézett a másik nő nadrágkosztümjén: stílusos, 
üzletasszonyhoz illő összeállítás volt, a kék árnyalata illett a 
csillogó szeméhez.

– Kérem, ne szabadkozzon! Én magam is a szolgáltatóipar-
ban dolgozom, és megértem, mennyire fontos a jó PR.

Mary Alice elnevette magát, a dallamos kuncogásából Lane 
szeretetet és kedvességet érzett ki.

– A  közönségkapcsolat? Nos, igazából tényleg nevezhet-
ném annak is, de valójában Mabel a barátnőm. Nem is tudom, 
mi lett volna velem nélküle, amikor meghalt a férjem. – Kissé 
összevonta a szemöldökét. – De már eleget beszéltem! És így is 
túl hosszan megvárakoztattam. Miben lehetek a szolgálatára?

Lane szája kiszáradt. Előre begyakorolta a mondandóját, 
de most, hogy eljött a pillanat, egy szó sem jutott eszébe a be-
szédéből.

– Én csak, ööö... hát igazából munkát keresek, és ööö... 
megláttam az ablakban a „Kisegítőt keresek” feliratot, így arra 
gondoltam, hogy beugrok, és rákérdezek.

– Ó! – Mary Alice megint elnevette magát. – Már el is feled-
keztem róla! Igen, tényleg szeretnék felvenni valakit. Van ta-
pasztalata a szépészeti termékekkel és az illatszerekkel?

Lane visszanyelte a csalódott sóhaját.
– Nem, attól tartok, nincs. Remek pincérnő vagyok, de 

olyan jellegű munkát nem találtam. – Körbenézett, és vállat 
vont. – Nem hinném, hogy az árusítás nagyon különbözne a fel-
szolgálástól. Végtére is mindkét esetben az ügyfél kedvére kell 
tenni, nem igaz?

– Bizonyos mértékig igen – mosolygott Mary Alice. – De 
ennél egy kicsit többről van szó. Például milyen parfümöt aján-
lana egy olyan hölgynek, aki valami virágosat és könnyedet ke-
res? Vagy mondjuk valami csábítót és érzékit? – Megjelentek a 
gödröcskék a ráncos arcán. – Ismerni kell a különféle parfüm-
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márkákat ahhoz, hogy olyan illathoz tudja terelni a vevőt, ami 
valószínűleg elnyeri a tetszését.

Lane érezte, hogy meggörbül a válla.
– Teljesen igaza van. Sajnálom, amiért feltartottam. Arra 

gondoltam, hogy talán sikerülhetne.
Mary Alice összefonta a karját.
– Történetesen nem egyszerűen alkalmazottat keresek. 

Már elmúltam hetven, és hamar elfáradok. Tudja, szeretnék las-
sítani egy kicsit. Szóval reméltem, hogy találok valakit, akit ér-
dekel ez a hely, talán idővel részesedést vállalna benne, és társ-
tulajdonos lenne. – Megfontoltan méregette Lane-t. – Azt nem 
tudom elképzelni, hogy nyugdíjba megyek. Nem igazán. Az ad 
értelmet az életemnek, hogy minden reggel bejövök, és elbe-
szélgetek a vásárlóimmal, ha érti, mire gondolok. De akár tet-
szik, akár nem, kezdek kiöregedni a fizikai munkából. – A mö-
götte álló polcok felé intett. – Már a portörlés is végtelen feladat, 
és sokszor kell hozzá magas létrára másznom. Mondanom sem 
kell, hogy az egyensúlyom már nem a régi.

Lane szíve elszorult a gondolattól, hogy ez a kedves idős 
hölgy leeshet a magasból.

– Nem lenne szabad a magas polcokat porolnia, Ms. Thomas.
Mary Alice szeme elkerekedett.
– Kérem, szívem, szólítson csak Mának! Tudom, hogy bu-

tácska becenév. Azt a benyomást kelti, mintha az egész város 
mamája lennék, de igazából a két keresztnevem monogramjá-
ból ered az M és az A. Üzletasszonyként belefáradtam a renge-
teg aláírásba, és lerövidítettem a nevemet M. A. Thomasra, az-
tán még nagyon régen valaki elkezdett Mának hívni. Mostanra 
mindenki átvette. Sokkal gyorsabb kimondani.

– Nos, Ma, köszönöm, hogy meghallgatott – bólintott Lane.
Az idősebbik nő megérintette a karját.
– Ne siessen úgy! Beszéljük meg egy csésze kávé vagy tea 

mellett. Rendben? Amikor megkérdeztem, mennyi tapasztalata 
van az illatszerek terén, nem arra akartam utalni, hogy ehhez a 
munkához diplomát kell szerezni aromatológiából. Ha az ember 
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sokat szagolgatja őket, előbb-utóbb belejön. – Odament egy kis 
sarki polchoz, amelynek a tetején fekete, kapszulás kávéfőző 
állt. – Én kávét fogok inni, de mással is szolgálhatok. Kiváló 
 teákat is tartok.

– Egy kávé nagyon jólesne – felelte Lane. – Ha van francia 
pörkölés, akkor olyat kérek. Ha az nincs, akkor bármilyen feke-
tekávé jó lesz.

Megint felcsendült Ma dallamos nevetése.
– Üljön le, kedvesem! Egy perc múlva jövök.
Lane helyet foglalt egy székben.
– A játszósarok zseniális ötlet. Ha a gyerekek jól szórakoz-

nak, az anyukák békében vásárolgathatnak.
– Igen, és a mi kisvárosunkban az okos üzlettulajdonos 

tudja, hogy a kicsik egy nap nagyok lesznek, és talán rendszeres 
vásárlókká lépnek elő. Némelyik visszatérő kamasz vendégem 
nemrég még óvodás volt, és abban a sarokban játszott.

Pár perccel később Mary Alice leült Lane mellé az asztalhoz, 
és letett közepére egy teli kávéscsészékkel, cukroszacskókkal, 
kávétejszínekkel, valamint egy tányér ízletesnek tűnő péksüte-
ménnyel megrakott tálcát.

– A Jake, a pékből hoztam – magyarázta az asszony. – Min-
den reggel beugrok friss péksüteményért, és saját készítésű fi-
nomságokat is kiteszek. Jó érzés, ha van egy sarok, ahová az 
ember leülhet feltöltődni. Néha egy jó kis beszélgetés, egy forró 
ital meg némi harapnivaló után a hölgyek képesek még néhány 
órát vásárolgatni. – Az arca elkomolyodott, és Lane szemébe né-
zett. – Persze nem mindig itt folytatják a vásárlást, de én hiszek 
benne, hogy a vendégszeretet visszahozza őket, és bizonyos ér-
telemben ez az én aduászom. Crystal Fallsban olykor akár húsz 
dollárral olcsóbban is megkaphatják ugyanazt az üveg parfü-
möt. Ahhoz, hogy versenyben tudjak maradni, valamiben töb-
bet kell kínálnom a Crystal Falls-i boltoknál.

Lane belekortyolt a kávéjába.
– Szóval beszélgetést, innivalót és harapnivalót kínál? – 

kérdezte a csésze karimája felett, aztán mosolyogva letette a ká-
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vét. – Nagyon érdekes. Én Portland agglomerációjából jöttem. 
Ott nem igazán lehet ilyen helyeket találni. A boltvezetőket ál-
talában csak az üzlet érdekli, és csak annyit mondanak, ameny-
nyi feltétlenül szükséges a tranzakció lebonyolításához. A több-
ség általában meg sem próbál személyes beszélgetésbe elegyedni. 
Nem számít, hányszor mentem be ugyanarra a helyre, sosem 
szólítottak a nevemen. – Lane elmosolyodott. – Nagyon kedves 
ötlet. Olyan személyes, és... azt hiszem, jóleső. Kellemes, kis-
városi, bizonyos értelemben közösségi hangulatot teremtett 
meg itt. Érthető, hogy az emberek visszajárnak.

– Igen, és mint említettem, ez az én aduászom. – Mary Alice 
elkevert egy zacskó cukrot a kávéjában, aztán óvatosan bele-
kortyolt. Leplezetlen kíváncsisággal nézte Lane-t a csésze fe-
lett. – Meddig tervez Mystic Creekben maradni? – kérdezte. 
– Csak egy időre költözött ide, vagy letelepedik?

Lane-nek szüksége volt erre a munkára, és nagyon szerette 
volna azt felelni, hogy reméli, határozatlan ideig marad itt. Na-
gyon sokáig pincérkedett, és pontosan tudta, milyen költséges a 
munkaadók számára az új emberek betanítása, és a cégnek ki-
dobott pénz, ha az új alkalmazott elmegy nem sokkal azután, 
hogy beleszokott a feladatokba. Ám képtelen volt rávenni ma-
gát, hogy hazudjon egy ilyen aranyos idős hölgynek.

– Szeretném azt mondani, hogy meghatározatlan ideig ma-
radok, Ma, de az az igazság, hogy nem tervezek hat hónapnál 
több időt itt tölteni.

– Értem. – Ma kissé összehúzta a szemöldökét. – Nem örü-
lök neki. Reméltem, hogy olyasvalakit találok, aki talán tovább 
marad.

Lane belekortyolt a kávéjába, aztán határozottan lerakta a 
csészét.

– Megértem. Nagy befektetés betanítatni valakit, aki aztán 
úgyis elmegy. Valószínűleg nem kellett volna rabolnom az idejét. 
Jó pincérnő vagyok, és biztosra veszem, hogy egy étteremben 
vagy kávézóban gyorsan megtanulnék mindent. De a vendéglá-
tásban nem keresnek munkaerőt, nekem pedig nagy szükségem 
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van egy munkára, hogy valahogy talpon maradjak, amíg visz-
sza nem mehetek Portland mellé. De egy próbát megért, nem 
igaz? – kérdezte Lane mosolyt erőltetve magára.

Ma is elmosolyodott, a kék szeme megcsillant, amikor Lane 
oldalra hajolt, hogy felkapja a táskáját.

– Ne olyan gyorsan, szívem! Nem mondtam, hogy nem fo-
gom felvenni, csak azt, hogy reméltem, hogy maradni fog. Szor-
galmas fiatal nőt vagy férfit keresek, aki talán hajlandó lenne 
beszállni az üzletbe, esetleg meg is veszi egy részét, mielőtt any-
nyira megöregszem, hogy kénytelen leszek bezárni ezt a helyet. 
Már nem vagyok fiatal, és kezd túl sok lenni nekem ennek a 
helynek a működtetése. Sajnos még senkit nem találtam, akit 
érdekelne az ajánlatom. Olyat sem, aki itt akarna dolgozni. – 
A szemében csillogó mosoly lassan az ajkát is elérte. – Én is el-
mondhatom magamról, hogy segítségre van szükségem ahhoz, 
hogy valahogy talpon maradjak. – Felnevetett, és legyintett. 
– Valószínűleg bolond vénasszonynak fog tartani, de én hiszek 
benne, hogy Isten mindig figyel odafentről, és ő elrendezi a dol-
gokat. Ha megtetszik a munka, és itt marad hat hónapig, talán 
Isten ezzel segít ki mindkettőnket.

Lane alig mert hinni a fülének.
– Szóval felvenne annak ellenére, hogy néhány hónap múl-

va talán kisétálok innen?
Mary Alice megint felnevetett.
– Nem csak az álláskeresők lehetnek kétségbeesettek. – 

A boltra mutatott. – Látja ott azokat a felső polcokat? Valahány-
szor felállok a létrára, hogy leporoljak odafent, az életemet fél-
tem. Annyira megromlott az egyensúlyom, hogy a földön is 
bármikor megbotolhatok, és eleshetek. Nekem ijesztő felállni 
egy létrára. Még a legalsó fokáról is leeshetek úgy, hogy eltöröm 
a csípőmet, vagy még rosszabb is történhet. És akár hiszi, akár 
nem, sok fizikai munkával jár működtetni ezt a helyet. Nehéz 
dobozokat kell emelgetni, ha áru érkezik. Fel kell tölteni a pol-
cokat. Fel kell mosni a padlót. Le kell porolni. Én már elmúltam 
hetven, és mire eljön a záróra, alig vonszolom magam.
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– Nem lenne szabad létrára másznia. Az én anyukám még 
csak az ötvenes éveiben jár, de egyszer leesett a konyhai fellépő-
ről. Eltört a karja, és agyrázkódással került kórházba. Apám 
annyira megijedt, hogy elvitte a konyhai fellépőt az adomány-
boltba, és nem engedi, hogy másikat vegyen. Ha anya nem ér el 
valamit, szigorú parancsba kapta, hogy szóljon apának, és majd 
ő leveszi.

– Jól tette! – kuncogott Ma. – Szerintem kedvelném az ap-
ját. Csodálatos embernek tűnik, pont mint az én férjem volt, 
aki rajongásig szeretett engem. – Egy pillanatra elkomolyodott, 
de aztán felderült az arca. – Szóval... akkor mi legyen? Meg 
akarja próbálni? Nem fogom szépíteni a dolgot. Kőkeményen 
kell dolgoznia, miközben én itt előadom a ház úrnőjét. Elfo-
gyott az erőm, manapság alig bírok teljes nyolc órán át nyitva 
tartani. Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy fel kell 
számolnom és el kell adnom a boltot. A férjem halála után meg-
vettem az épületet. Tégláig visszabontattam és átalakíttattam. 
Ez az én büszkeségem, mindig is erről álmodtam, és végre meg-
valósítottam. Talán Isten küldte hozzám, hogy átsegítsen még 
hat hónapon, közben pedig majd besétál egy másik fiatal nő, 
akit örömmel tölt el a lehetőség, hogy ez itt egy nap az övé lesz.

Lane körbepillantott, és majdnem kibökte, hogy ő a hetedik 
mennyországban érezné magát, ha ilyen lehetőséget kapna. De 
még sosem dolgozott illatszerboltban. Igazából még drága par-
fümje sem volt soha, kivéve ha a szülei ajándékba vettek neki 
egy üveggel, ami elég ritkán fordult elő, mivel a szükség úgy 
hozta, hogy megkedvelte a vaníliát. Pincérnőként dolgozott, és 
ez a kiegészítő illat jól illett az ételekhez. Vagy legalábbis ő ezzel 
biztatta magát, mert azzal még nem merítette ki a költségveté-
sét, ha abból vett egy üveggel.

Lane félretette az álmodozását arról, hogy egy nap nem 
egyszerű munkás lesz, hanem üzlettulajdonos.

– Nagyon szeretném megpróbálni – felelte. – Ahogy az 
előbb is mondtam, nagy szükségem lenne egy munkára. Nem 
akarok belemenni a részletekbe, de Portland agglomerációjában 
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kellemetlen helyzetbe kerültem, és el kellett jönnöm egy időre. 
A szüleim anyagilag támogatnak annak ellenére, hogy nem iga-
zán engedhetik meg maguknak. Minél hamarabb találok mun-
kát, és vagyok képes eltartani magam, annál jobb.

Mary Alice aprót biccentett.
– Akkor mikor tud kezdeni?
Lane a költöztető cég kisteherautójára gondolt, amely a bé-

relt háza előtt parkolt. Még mindig tele volt a holmijával, ki kel-
lett pakolnia belőle. Ezenkívül vennie kell egy ágyat, egy kony-
haasztalt és legalább egy kényelmes széket. Egyelőre elvitelre 
rendelt valamit egy gyorsétteremben, és állva ette meg a kony-
hapultnál. A hátsó teraszon talált egy rozoga kerti széket, és be-
cipelte, de valahányszor ráült, attól tartott, hogy menten össze-
rogy alatta.

– Még mindig nem rendezkedtem be, és pár bútort is sze-
reznem kell. – És akkor még enyhén fogalmazott! – De ha meg-
felel, hogy egy hétig csak délelőttönként meg a délután egy ré-
szében dolgozom, holnap tudok kezdeni. Így még nem lesznek 
bezárva a boltok, amikor végzek a műszakommal, és be tudom 
fejezni otthon a pakolást.

Mary Alice diadalmasan felnevetett.
– Az megfelelne, ha bejönne nyolcra, és háromig maradna?
– Igen – felelte Lane.
– A fizetésről még nem is kérdezett – jegyezte meg az idő-

sebbik nő.
Most Lane nevetett fel.
– Komolyan gondoltam, hogy kétségbeesetten szükségem 

van a munkára.
Mary Alice felsóhajtott.
– Minimálbért tudok adni plusz tíz százalék jutalékot az el-

adások után. Ha gyorsan belejön, és megtanulja, hogyan elégít-
se ki a vevők igényeit, kényelmesen meg fog élni belőle.

Lane-nek ez nagyon is méltányosnak hangzott.
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Nem sokkal azután, hogy Lane leparkolt a bérelt háza előtt, ön-
kéntelenül átadta magát az új munkája fölött érzett izgalmának, 
bár nem annyira a fizetés, hanem inkább a lehetőségek miatt. 
Pincérnőként Lane nem igazán remélhette, hogy egyszer tulaj-
donosa vagy társtulajdonosa lesz egy étteremnek, de A mesés 
illatokon is túlban élhet ezzel a lehetőséggel, ha beletanul a 
munkába, és élvezi a hely nyújtotta, mindennapos kihívásokat.

Nagy levegőt vett, gondolatban megfeddte magát az álmo-
dozásért, és egy percig csak bámult ki maga elé a szélvédőn. Saj-
nos azonban nem tudta elnyomni a lelkesedését. A bérelt házi-
kója bűbájos volt. Lane azonnal beleszeretett, de nem engedte 
meg magának, hogy az otthonaként tekintsen rá. Most pedig, 
hogy az állás, amelyet Mary Alice ajánlott neki, folyton a gon-
dolatai előterébe tolakodott, csak úgy pezsgett a lelkesedéstől. 
A kis ház a város nevét adó patak, a Mystic Creek partján állt, 
csodás kilátás nyílt belőle a vízre és a hegyekre. Hatalmas kert 
is járt hozzá, a hátsó teraszán lehetett az úszás után napozni, 
grillezni, és a nappaliból még egy végig ablakos kis étkezőfülke 
is nyílt, amely a patakra nézett. Sokkal szebb volt, mint bármi, 
amit Lane eddig megengedhetett magának. Különösen a fő für-
dőszoba tetszett neki, amelyben egy jókora sarokkád és egy 
szép, csempézett zuhanyzó is helyet kapott.

Lane már nagyon régóta szeretett volna egy kutyát. Most, 
ha megtetszik neki a munka Ma Thomas mellett, és úgy dönt, 
hogy Mystic Creekben marad, nyugodtan befogadhatna egyet. 
Amikor Oregon állam térképét böngészte olyan helyet keresve, 
ahová elszökhetne, ez a város tűnt az egyik legvonzóbb lehető-
ségnek a rengeteg szabadidős tevékenység miatt, amelyeket a 
környék kínált. Lane rendszeresen futott, de túrázni még job-
ban szeretett, ez a terület pedig rengeteg túraútvonalat kínált. 
Egy kutya kiváló társ lenne a kirándulások során, és éjszaka sem 
lenne egyedül. Még a snowboardozás is szórakoztatóbb lehet 
egy kutyával. Látott olyan videókat, ahol az emberek négylábú-
akkal vágnak neki ennek a sportnak, és úgy vélte, ő is megpró-
bálkozhatna vele.
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Kate Sterling új konyhai órája hangosabban ketyegett, mint a 
régi, és Jonas még nem szokott hozzá. Tik-tak, tik-tak. Az anyja 
utálta a digitális órákat, és ezt egy garázsvásáron találta. Az át-
kozott vacak az őrületbe kergette Jonast. Mindig ez a helyiség 
volt a menedéke, amikor rosszul alakultak a dolgai. Az új órát 
leszámítva mindig olyan megnyugtatónak találta ezt a helyet. 
Már attól is minden a helyére zökkent a lelkében, hogy hallotta, 
ahogy az anyja a konyhájában zörög.

Kate épp sütött valamit, mint délutánonként általában. Ma 
csokidarabos-mogyoróvajas keksz volt terítéken, a mennyei il-
latoktól Jonas szájában összefutott a nyál.

– Szóval minek köszönhetem, hogy ma délután megtisztel-
tél a jelenléteddel? – kérdezte Kate, az orcáján megjelentek a 
gödröcskéi, ahogy a fiára mosolygott. A vékony, vállig érő, sötét 
hajú és gyönyörű barna szemű nő legalább egy évtizeddel fiata-
labbnak látszott a koránál. – Vagy inkább meg se kérdezzem? 
Zaklatottnak tűnsz.

Jonas érezte, hogy a szemöldökét ráncolja, és most meg-
próbálta kisimítani a homlokát.

– Nem fogod elhinni, de elmondom. Láttam ma Netát Mys-
tic Creekben.

Kate megdermedt, a felemelt kezében megállt a spatula.
– Netát... Úgy érted, azt a lányt, akivel az egyetemen jártál?
Jonas bólintott.
– Aki egy levélben szakított veled, és összetörte a szívedet?
Erre már nem volt hajlandó bólintani.
– Nem törte össze a szívemet, anya. Csak egy kicsit meg-

gyötörte.
– Egész tavaszi szünetben itt duzzogtál az orrom előtt – el-

lenkezett az anyja. – Felismerem az összetört szív jeleit.
– Fiatal voltam, és kiábrándult. Szerintem a büszkeségem-

nek jobban fájt, mint a szívemnek. És őszintén szólva, ma, ami-
kor megláttam, semmit sem éreztem iránta. – Megrázta a fejét. 
– És tudod, mi volt benne a legfurcsább? Úgy tett, mintha meg 
sem ismerne!
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Kate a forró kekszeket egy kerámiatálra halmozta.
– Tényleg furcsa, de biztosan csak tettette. Úgy emlékszem, 

mintha vitatkoztatok volna arról, hogy egy nap Mystic Creekbe 
költöztök: te mellette érveltél, ő pedig ellene ágált.

Jonas néha teljesen elképedt az anyja memóriájától.
– Nem emlékszem, hogy erről beszéltem volna.
– Mert nem is. Hazajöttél hétvégén az egyetemről, én pedig 

meghallottam, hogy erről vitatkoztok telefonon. Kihangosítottad.
Jonas elképzelte, hogy az anyja az ő hálószobája előtt 

őgyeleg.
– Hallgatóztál?
– Ha arra utalsz, hogy szándékosan hallgattalak ki, akkor 

meg vagyok sértve. Apukád fiókos szekrényébe tettem be az ösz-
szehajtogatott ruhákat, és akaratlanul is hallottam mindent. – 
Kate a fiára kacsintott a keskeny válla felett. – Lehet, hogy a 
szükségesnél egy kicsit tovább tartott, mire mindent elpakoltam. 
Ezt beismerem. De az a lány egy önző, hülye liba volt. Megköny-
nyebbültem, amikor kiadtad az útját.

Jonas ritkán hallotta, hogy az anyja ilyen szavakat használ 
valakire, úgyhogy most eléggé meglepődött.

– Fordítva történt. Ő adta ki az én utamat.
– Mindegy. – Kate letette a tálat az asztalra, és adott a fiá-

nak egy kistányért. – Jobb neked nélküle, és örültem, hogy el-
tűnt. Szerinte sosem lehetnél sikeres pszichológus egy olyan 
kisvárosban, mint Mystic Creek, és ne haragudj, amiért ezen 
felhúztam magam, de engem meg az apukádat „tökkelütött 
földtúrónak” nevezett.

Jonasnak a torkán akadt egy darabka keksz, köhögni kezdett.
– Neta mindenkit tökkelütött földtúrónak nevezett, akinek 

nem volt diplomája, anya. Valószínűleg nem akart személyes-
kedni. Nem mintha védeni akarnám! – tette hozzá gyorsan.

– Hát ne is! Én az apád jobbkeze vagyok, és háziasszony, 
nem is bánom, ha annak neveznek, de mindig is felbecsülhetet-
len segítség voltam a gazdaságban, és megérdemlem, hogy ezt 
elismerjék. Apád pedig intelligens, sikeres férfi, aki mindent 
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a maga erejéből ért el, és aki az összes gyerekét egyetemre járat-
ta. Tiszteletet érdemelt volna Netától. Nálam nem lehet azzal 
bevágódni, ha valaki rosszat mond rá.

Csend telepedett rájuk, miközben Kate újabb adag tésztát tett 
a sütőpapírra, majd visszatolta a tepsit a sütőbe. Az új óra ketye-
gése kezdte megint az őrületbe kergetni Jonast. Az anyja odament 
az asztalhoz, leült a fiával szemben, és megfogta a kezét.

– Sajnálom. Nem voltam túl együttérző. Hadd próbáljam 
meg még egyszer! Tudom, hogy nagy megrázkódtatás volt szá-
modra viszontlátni őt.

Jonas bólintott.
– Csak egyszer hoztam el látogatóba, és alig várta, hogy 

vége legyen a hétvégének. Gyűlölt itt lenni. Szóval egyáltalán 
nem értem, miért jött vissza.

– Talán azt remélte, hogy viszontlát téged, és lezárhatja a 
kettőtök dolgát. Akármilyen nehezemre is esik jókat mondani 
róla, be kell ismernem, hogy az elején imádott téged. Néha nem 
lehet olyan egyszerűen túllépni ezeken az érzéseken. Beszél-
nünk kell az illetővel, és meg kell vizsgálnunk a reakciónkat, 
hogy minden kétséget kizáróan meggyőződhessünk róla: a szép 
emlékek már tényleg csak emlékek.

Jonas felsóhajtott, és megrázta a fejét.
– De hát nem akart beszélni velem! Úgy tett, mintha fel 

sem ismerne.
Kate megsimította a fiát az álla alatt.
– Túl csodálatos és jóképű vagy ahhoz, hogy egy nő képes 

legyen elfelejteni téged, úgyhogy ez csak süket duma! Csak úgy 
tett, mintha nem ismerne fel, szívem. Talán az idegesség tette. 
Az emberek néha furcsán viselkednek.

– Szerintem meg az süket duma, hogy csodálatos és jóképű 
vagyok! – felelte vigyorogva Jonas. – De azért kösz a bókot!

– Mit csinálsz, ha újra találkozol vele?
Jonas egy pillanatra elgondolkozott.
– Azt hiszem, úgy fogok tenni, mintha nem emlékeznék rá. 

Az első találkozásunk ettől olyan könnyű, olyan problémamen-
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tes volt, és őszintén szólva egyáltalán nem vágyom rá, hogy be-
szélgessek vele. Számomra az a legzavarbaejtőbb az egészben, 
hogy hogyan voltam képes egyáltalán beleszeretni.

– Fiatal voltál, Jonas. A szerelem rejtélyes, de ha találkozol 
az igazival, tudni fogod. Ahogy te is mondtad, azóta érettebb 
lettél. Amikor meglátod majd a nagy őt, beléd hasít egy olyan 
felismerés, amit még soha senki mással nem éreztél, és amikor 
az illető rád mosolyog, az egész életedet bearanyozza.

Lane aznap késő délután elfogyasztotta a Taco Joe-ban a korai 
vacsoráját, aztán elment ágyat venni – aminek a költségeitől 
reggel még rettegés fogta el. Milyen furcsa, hogy ilyen gyorsan 
és gyökeresen megváltoztak a kilátásai! Most, miközben az új, 
csapott hátú Hyundaiában ült a bérelt háza előtt, azon kapta 
magát, hogy elképzeli a rengeteg apróságot, amellyel igazi ott-
honná varázsolhatná a házát. Mivel épp az első verandát bámul-
ta, amelyet a lépcső kivételével teljesen körbevett a fehér korlát, 
az jutott eszébe, milyen kedves és barátságos lenne, ha csüngő 
virágok lógnának az ereszről. És egy madáretető! Amikor még 
otthon lakott, mindig ki akart tenni magokat a hatalmas kert-
jükbe a vadon élő madarak számára. Az anyja azonban mindig 
megvétózta ezt az ötletet azzal a felkiáltással, hogy a szél szét-
viszi a magokat, és akkor gyomokkal lesz tele a gyep meg a virág-
ágyás. Lane-nek viszont nagyobb örömet okozott a vörösbegyek 
meg a fecskék látványa, mint a tökéletes gyepé, és az ő számára 
a zöld fű mindössze háttere volt az igazán gyönyörű dolgok-
nak, ahogy a fekete bársony a rajta kiállított pompás ékszerek-
nek. Ő pedig a madarakat, pillangókat, kis nyuszikat meg talán a 
szarvasokat tartotta igazi gyönyörűségnek. Ó, milyen csodálatos 
lenne, ha egy őz meg a gidája legelészne az ablaka közelében!

Lane felkapta a táskáját, és közben arra gondolt: Képes va-
gyok igazi otthonná varázsolni ezt a helyet. Hiszen a keresetemből 
egy nap talán még meg is vehetem ezt a kis házat, és akkor a sajá-
tom lenne. Apa és anya meglátogathatnak, én pedig olyan gyakran 
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elmehetek Maple Leafbe hozzájuk, amilyen gyakran csak akarok. 
Miközben kiszállt a kocsijából, mintha ez az elhatározása lükte-
tett volna az ereiben.

Adirondack kerti székek, döntötte el a terasz felé menet. Régi 
stílusúak, amik igazi fából készültek, hogy átfesthessem őket olyan 
színűre, mint a ház szegélyezése. Az épületet évek óta nem gon-
dozták, és a valaha fehér zsaluja mostanra majdnem szürke lett. 
Lane tudta, hogy előbb le kell szednie a régi festéket, és meg 
kell csiszolnia a fát, csak utána változtathatja meg a színét, ez 
azonban nem kedvetlenítette el, sőt lelkesedéssel töltötte el a 
lehetőség. Ma Thomas partnere leszek a vállalkozásában!, gondol-
ta. Az agya máris zakatolt, miközben felugrált a lépcsőkön.

Amikor beért a házba, a konyhába sietett, ahová korábban 
letette a teherautó bérleti papírjait és a kulcsait. Át kell pakol-
nia a dobozokat ahhoz, hogy megtalálja az „ágyneműk és taka-
rók” feliratút. Az új ágya szűk egy órán belül meg fog érkezni, és 
meg akarta vetni, amint a kiszállító elmegy, hogy éjjel rendes 
hálóhelye legyen. A kétszemélyes, felfújható matrac, amelyet a 
hálózsákja alá tett, lassan ereszteni kezdett, és minden reggel 
arra ébredt, hogy a padlón fekszik.

Lane egy órával később hátralépett a frissen megvetett ágyától. 
Még a virágos ágytakaróját és a dekoratív vánkoshuzatot is meg-
találta. Megdörgölte a karját, felsóhajtott, és elmosolyodott. Jó 
érzés volt ismerős dolgokat látni, bár egyedül ez a pár tárgy em-
lékeztette arra a lakásra, amelyet pár nappal korábban sietve el-
hagyott. Leült a matrac szélére, kicsit rugózott rajta, és még szé-
lesebbé vált a mosolya. Az ideérkezése óta először fog tudni 
kényelmesen ülni, miközben felhívja a szüleit, és beszámol a 
friss hírekről.

Pár perccel később azonban Lane mosolya lehervadt az 
 arcáról.

– Hogy értetitek azt, hogy feltúrták a házatokat? – kérdez-
te a szüleitől, akik kihangosították a telefonjukat.
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– Nem tudjuk, miért jött ide – felelte az apja. – Csak azt 
tudjuk, hogy valószínűleg a támadód volt. A kár nagy része a te 
szobádon esett.

Lane összeszorította a szemét, az ujjai megfeszültek a mo-
bilján. A  régi hálószobája pontosan úgy állt, ahogy tizennyolc 
éves korában hagyta, afféle szentély volt, amelynek minden 
centiméteréről üvöltött, hogy egy kamasz lányé. A betörő első 
látásra tudhatta, hogy nem egy felnőtt szobája.

– Elloptak néhány olyan fotót, amik nemrégiben készültek 
rólad – szúrta közbe Ann. – Néhány másik képet... felismerhe-
tetlenné tettek. A  rendőrtiszt, aki kijött a bejelentésre, azt 
mondta, hogy az elkövető dühből cselekedett, és lehet, hogy ár-
tani akar neked.

– De miért? – Lane hangja éles lett, és reszketett. – Eskü-
szöm, anya, hogy nem tudom, mi baja van velem annak az em-
bernek! Semmi értelme ennek az egésznek!

– Annak viszont van értelme, amit most csinálsz – felelte 
az apja. – Hogy meghúzod magad, és titokban tartod a holléte-
det. Akármi történjen is, véletlenül se csússzon ki a szádon 
semmi, amivel elárulnád nekünk, hol vagy!

Lane gerincén végigfutott a hideg.
– Miért? Nem gondolhatjátok komolyan, hogy lehallgatja a 

telefonotokat, vagy poloskákat helyezett el a házban! Ez őrült-
ség, apa! Azt mondtad, erősen kétled, hogy megvan a kellő 
szaktudása ahhoz, hogy ilyesmit kövessen el.

– És ezt komolyan is gondoltam, Lane. De azzal nem szá-
moltam, hogy kiknek dolgozik.

Lane szíve elszorult.
– Megtudtatok valamit, amivel én nem vagyok tisztában?
Az apja felsóhajtott, az elnyújtott hangból kiérződött a te-

hetetlensége.
– Mondjuk úgy, hogy a betörés után a rendőrség elkezdte 

komolyabban venni az ügyet, és bevitték anyukádat az őrsre, 
hogy mutassanak neki pár fotót. Azt mondja, az egyik nagyon 
hasonlított arra, aki elkapott téged a járdán. Nem egyértelmű, 
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hogy ő volt, de nagyon erős a gyanú. Ez a fickó, akire rábökött... 
nos, a rendőrök szerint nem egy kisstílű bajkeverő, Lane. Jó 
okuk van azt hinni, hogy a drogkartell tagja. Egyelőre még nem 
tudták rábizonyítani. Ha igazuk van, az az alak sokkal veszélye-
sebb, mint eredetileg hittem. Egy jól szervezett bűnszervezet-
nek megvannak a szükséges emberei ahhoz, hogy rád találjanak.

Lane-t erre a gondolatra kirázta a hideg, és feszülten hátra-
pillantott a válla felett.

– Szerinted veszélyben vagyok? – kérdezte, pedig a legszí-
vesebben azt sikította volna: Miért történik ez velem? Semmit 
sem tettem, amiért bárki gyűlölhetne! Olyan erővel szorította ösz-
sze a szabad kezét, hogy lüktetni kezdtek az ujjpercei.

– Nem zárhatjuk ki a lehetőséget – felelte Brent. – Kétség-
telenül összekever téged valakivel, de amíg rá nem jön, hogy hi-
bázott, próbál megtalálni téged.

– Mit csináljak? – kérdezte Lane.
– Egyelőre semmit. Csak éld tovább az életedet! Mindenhol 

készpénzzel fizess! És véletlenül se említsd meg, hol vagy, ami-
kor telefonon beszélsz velünk! Ha felhívod a barátaidat, nekik 
se mondj semmit!

Lane-nek nem volt olyan sok jó barátja, mint az apja hitte, 
de a gyomra így is görcsbe rándult az idegességtől.

– Ma vettem egy ágyat, apa. Ha valaki készpénzzel fizet egy 
ekkora összeget... nos, az manapság elég feltűnő. Így hát kiállí-
tottam egy csekket.

– Nos, a nagyobb vásárlások alkalmával azt hiszem, ez el-
kerülhetetlen. Valószínűleg a csekk még mindig biztonságo-
sabb, mint ha hitelkártyával fizetnél. A  személyes bankszám-
ládhoz nehezebb hozzáférni. Én csak akkor tudok belépni az 
enyémbe, ha a telefonomról válaszolok a megerősítést kérő 
üzenetre.

Ann kimentette magát a társalgásból, hogy kivegye a tepsis 
egytálételt a sütőből.

Lane kifújta a levegőt, pedig nem is tudta, hogy mindeddig 
visszatartotta. Már Mystic Creek felé jövet is nagyon vigyázott, 
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hogy ne használja a hitelkártyáját. Az apja pedig megkérte egy 
barátját, hogy a saját nevére bérelje ki a költöztetőautót, így azt 
sem lehet hozzákapcsolni.

– Jó tudni. – Ráharapott az alsó ajkára. – Apa, ami a be-
törést illeti... Mekkora kár esett a házban? Anyát nagyon fel-
zaklatta?

– Felzaklatta, ahogy engem is – sóhajtott Brent. – De akár-
milyen borzalmas is, hogy betörtek a magánszféránkba, mind-
ketten nagyon megkönnyebbültünk, hogy te biztonságban vagy. 
Ez volt az öröm az ürömben. Az a düh, amivel tönkretette a fo-
tóidat... nos, az erőszakos érzéseinek ez a bizonyítéka mindket-
tőnket nagyon megijesztett. És a tudat, hogy magával vitt pár 
nemrég készült felvételt... egyenesen rémisztő. Úgyhogy mind-
ketten örülünk, hogy elmentél. A  zsaruk keresni fogják, bár 
anyukád azt mondja, mostanra teljesen másképp néz ki. A fotón 
ápoltabb volt. Fehér inget viselt. És frissen borotválkozott.

Amikor a beszélgetés véget ért, Lane rádobta a telefonját az 
ágyra, előregörnyedt, és a térdére támasztotta a könyökét. Ami-
kor meghallotta a szülei hangját, azt kívánta, bár hazamehetne. 
Arra gondolt, hogy néha minden felnőtt biztosan azt kívánja, 
bár újra gyerek lehetne, ő pedig abban a pillanatban nagyon 
szerette volna a vállán érezni az apja erős karját.

Kiment a konyhába, hogy lazításként töltsön magának egy 
pohár bort. Még mindig nem pakolt ki mindent, de talált né-
hány dobozt a konyhai felszerelésével, és előbányászott két 
üvegpoharat. Jó érzés volt rendes pohárból inni a bort – vagy 
bármi mást, ha már itt tartunk. Az első korty után körbejárta a 
házat, hogy ellenőrizze: kulcsra zárta-e az udvarra vezető ajtó-
kat. Nem mintha ideges lett volna, nyugtatgatta magát, csak a 
biztonság kedvéért. Mivel az új ágy volt az egyetlen bútordarab 
a házban, visszatért, felrázta a falnak döntött párnákat, hogy 
megtámassza a hátát, és amikor hátradőlt, a lábát pedig kényel-
mesen megvetette a matracon, felnyögött.

Miután megitta a borát, rákényszerítette magát, hogy újra 
felálljon. Holnaptól kezdve dolgozni fog, és már nem rendelkez-
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het kedve szerint az ideje felett. Ki kellett pakolnia a kisteher-
autóból, hogy időben visszaadhassa, és ne kelljen büntetést 
 fizetnie. Gyorsan farmert és pólót húzott, aztán nekiállt a do-
bozcipelés fáradságos feladatának. Amikor összepakolt, mind-
egyikre ráírta, mit tett bele. Némelyik a hálószobájába került, 
mások a konyhába, a hálószobába vagy a fő fürdőszobába. Nem 
állt szándékában azonnal kipakolni mindent. Az volt a fő célja, 
hogy minden doboz bekerüljön a házba. Így is nem sokkal ki-
lenc után végzett, és kifáradt. Meg is éhezett a kemény fizikai 
munkától. Keresett egy konzerves lencselevest, elővett egy 
üveg keverőtálat az egyik dobozból, és felmelegítette az ételt a 
mikrohullámúban. Miközben a pultnál állva evett, megígérte 
magának, hogy hamarosan még több bútort vásárol. Persze 
nem újonnan. Olyan boltokban fog szétnézni, ahol használt 
dolgokat árulnak, és alkalmi vételeket keres.

Úgy döntött, hogy vesz egy kényeztető fürdőt, és iszik még 
egy pohár bort, aztán lekapcsolta a lámpát, és ágyba bújt. Hm... 
Belemosolygott a sötétségbe. Ez a matrac sokkal kényelmesebb 
volt, mint az, amin az előző albérletében aludt. Összekuporo-
dott, begyűrte a párnát a nyaka és a feje alá, hogy megtámasz-
sza, ahogy szerette, és lehunyta a szemét. Az utolsó gondolata 
az volt, mielőtt sötét, lágy álomba szenderedett, hogy másnap 
munka után keres még bútorokat.


