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A The New York Times sikerszerzője

Szerencsejátékosok

A MacGregor család
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 1.
A repülőtéren mindig óriási a kavarodás, nagy 
a zaj, a nyüzsgés; egyszóval tökéletes a káosz. 
Nem csoda hát, hogy az utasok egy része el-
csigázottan, a másik meg idegesen érkezik 
meg Miamiba. A hatalmas fehér óceánjáró, a 
Celebration már ott ringatózott a kikötőben, 
felhőtlen kikapcsolódást, romantikus kalando-
kat ígérve utasainak. A hajóhídra lépve senki 
sem könyvelő, osztályvezető vagy tanár többé, 
hanem utas, akit a következő tíz napban ké-
nyeztetnek, ellátnak minden földi jóval, és aki-
nek lesik minden óhaját. Az utazási prospektus 
legalábbis ezt ígéri…

Serena a felső fedélzet korlátja mögül figyelte 
az embereket. Ebből a távolságból izgalmas 
volt a színek és zajok kavalkádja, nem zavarta 
a zsivaj meg a tolakodás sem, ahogy másfél-
ezer ember próbált egyszerre feljutni a hajóra. 
A szakácsok, pincérek és hajóinasok már szor-
galmasan dolgoztak, noha tudták, hogy a követ-
kező tíz napban percnyi megállásuk sem lesz. 
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Serenának még volt egy kis ideje, így hát nyu-
godtan szemlélődött.

A hajó kifutása előtti percekben nem akadt 
semmi tennivalója. Eszébe jutott a nap, amikor 
először utazott tengerjáró hajón. Akkoriban úgy 
nyolcéves lehetett. Ő volt Daniel MacGregor 
pénzügyi géniusz és dr. Anna Whitefield Mac-
Gregor három gyermeke közül a legfiatalabb. 
Első osztályú kabinban utaztak, a hajóinas 
ágyba hozta neki a gyümölcslevet és a frissen 
sült zsemlét. Serena ugyanúgy élvezte azt is, 
mint mostani szűkös kabinját a személyzeti fer-
tályon. Kalandnak tekintette mindkettőt.

Visszaemlékezett arra a napra is, amikor 
megmondta szüleinek, hogy a Celebration óce-
ánjárón szeretne munkába állni. Apja a szemére 
vetette, hogy akkor minek tanult. Minél dühö-
sebben kiabált, annál jobban érződött a skót ki-
ejtése. 

Aki húszéves korára már egyetemet végzett, 
oklevelet szerzett angol nyelvből, történelemből 
és társadalomtudományból, az ne a hajók fedél-
zetét súrolja! Serena hiába bizonygatta, hogy 
ilyesmi nem áll szándékában. Édesanyja csak 
nevetett, és csitította a férjét, mondván, hagyják 
a gyereket a maga útját járni. Száznyolcvanöt 
centis magassága és száztíz kilós súlya ellenére 
Daniel MacGregor teljesen tehetetlen volt csa-
ládja nőtagjaival szemben, ezért hamarosan fel-
adta az amúgy is reménytelennek tűnő küzdel-
met.
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Serena megkapta az állást, és megmenekült 
a további, végeláthatatlannak tűnő tanulóévek-
től. A Hyannis Portban lévő családi fellegvár 
háromszobás lakosztályát felcserélte egy fek-
helyre a hullámokon ringó szálloda kicsiny ka-
binjában. Munkatársai közül senkit sem érde-
kelt, mennyi az intelligenciahányadosa, és hány 
egyetemi oklevele van. Nem tudták, hogy az 
apja, ha kedve szottyanna, az egész óceánjárót 
mindenestül megvehetné, és hogy az édesanyja 
kiváló sebész. Azt sem tudták, hogy az egyik 
bátyja szenátor, a másik pedig államügyész. 
Amikor ránéztek Serenára, csupán egy csinos, 
fiatal lányt láttak. És ő éppen ezt akarta.

Az ég felé emelte az arcát, hagyta, hogy a 
szél belekapjon a hajába; dús, aranyszőke tin-
csei vidám táncot jártak. Régi festményeken 
látni ilyen meleg színárnyalatot. Serenának ki-
ugró arccsontja és hegyes, makacsságról árul-
kodó álla volt. Bőrét sohasem fogta meg a nap; 
hamvas őszibarackszíne kiemelte ibolyakék 
szemét. Apja azt mondta rá, hogy olyan, mint 
a mályva; romantikusabb hajlamú barátai pe-
dig váltig állították, hogy olyan, mint az ibolya, 
ám Serena makacsul ragaszkodott hozzá, hogy 
egyszerűen csak kék. A férfiakat elbűvölte ez a 
különleges színárnyalat meg a lényéből áradó 
sajátos, érzéki varázs. Serenát azonban nem ér-
dekelték túlságosan a férfiak.

Úgy gondolta, bolond az a pasi, akit meg-
igéz egy szép szempár. Ez mindössze genetikai 
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adottság, amelynek semmi köze a személyi-
séghez. Huszonhat évig hűvös tartózkodással 
hallgatta a szeme színéről zengett áradozáso-
kat. Apja könyvtárszobájában volt egy kismé-
retű festmény a dédnagyanyjáról, akit szin-
tén Serenának hívtak. Ha valaki megkérdezte 
volna, Serena szívesen elmagyarázza a csontok, 
a szem színárnyalata és a vérmérséklet nagy-
fokú hasonlóságát eredményező örökléstani fo-
lyamatokat. A férfiakat azonban általában nem 
érdekelték a tudományos fejtegetések, Serenát 
viszont a férfiak nem érdekelték.

Lenézett a hajóhídra. Egyre gyérebben szál-
lingóztak az utasok. A sétányon nemsokára ját-
szani kezd a zenekar, hogy szórakoztassa a ven-
dégeket, miközben a hajó kifut a kikötőből. Ő 
pedig ott áll majd a fedélzeten, hallgatja ezt a 
halk, lüktető zenét, a nevetés foszlányait. A bü-
féasztalok roskadoznak az ételektől és a külön-
leges italoktól. A levegő tele van feszültséggel. 
Az emberek a korlátoknál tolonganak, min-
denki szeretne még egy utolsó pillantást vetni 
a szárazföldre, mielőtt kifutnának a nyílt ten-
gerre.

Serena csendesen mosolyogva figyelte, amint 
a későn jövők is felszállnak a hajóra. Ebben az 
idényben ez lesz az utolsó útjuk. Ha visszatér-
nek Miamiba, a Celebration két hónapra szá-
razdokkba kerül. És amikor újra útnak indul, 
Serena már nem lesz a fedélzeten. Úgy döntött, 
hogy ideje odébbállni. Amikor elfogadta ezt 
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az állást, csak egyetlen dologra gondolt – hogy 
megszabaduljon a tanulástól, családja elvárá-
saitól és saját nyugtalanságától. Tudta, hogy az 
önállóság egy éve alatt elért valamit. Kivívta 
rég áhított függetlenségét, és megmenekült at-
tól a csapdától, amely felé egyetemi évfolyam-
társai elszántan haladtak: hogy behajózzon a 
házasság kikötőjébe.

Bár szabad és független lett, mégsem talált 
rá a legfontosabb dologra: élete céljára. Nem 
döntötte el, mit szeretne csinálni hátralevő 
éveiben. Nem vonzotta a bátyjai által válasz-
tott politikai pálya; nem akart tanítani, sem 
tanulni. Kalandokra és kihívásokra vágyott, 
de nem a tantermekben. Ez még mindig csak 
csupa „nem” volt, de azt már tudta, hogy bármi 
is fogja kitölteni az életét, azt nem a Bahamák 
felé ringatózva találja majd meg.

Ideje partra szállnod, Rena! – intette magát 
mosolyogva. Vár a következő kaland! Annál iz-
galmasabb, minél kevésbé lehet tudni, mi lesz 
az.

Felharsant a hajókürt. Ez volt a jel Serena 
számára. Elengedte a korlátot, és visszasétált a 
kabinjába, hogy átöltözzön.

Fél óra múlva szmokingra emlékeztető for-
maruhájában lépett be a hajó játéktermébe. 
Haját laza kontyba fogta a tarkóján, hogy ne 
hulljon minduntalan az arcába. A keze nemso-
kára túlságosan elfoglalt lesz ahhoz, hogy a ha-
ját igazgassa.
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Már ragyogtak a csillárok, fénybe borították 
a vörös-arany mintás szőnyeget. A hosszúkás, 
ívelt ablakokon át ki lehetett látni az üveggel fe-
dett sétafedélzetre, mögötte pedig a kékeszöld 
tengerre. A falak mentén félkarú rablók sora-
koztak. Serena csokornyakkendőjét igazgatva 
keresztülvágott a termen, és odalépett a főnö-
kéhez. A tengeren töltött hosszú hónapoknak 
köszönhetően már nem is érezte a hajó imboly-
gását a talpa alatt.

– Serena MacGregor szolgálatra jelentkezik, 
uram!

Dale Zimmerman egyik kezében a nyugta-
tömböt tartva tetőtől talpig végigmérte a lányt. 
A középtermetű, jóképű, göndör hajú férfi alkata 
ökölvívóéra emlékeztetett. Napbarnított arca 
csak még jobban kiemelte világoskék szemét, 
melyet nevetőráncok kereteztek. Nagyszerű 
szerető hírében állt; és hát ő maga is lelkesen 
táplálta ezeket a pletykákat.

– Ejnye, Rena, hát sosem tanulod meg rende-
sen megkötni a nyakkendődet?

Hóna alá szorította a nyugtatömböt, és meg-
igazította Serena nyakkendőjét.

– Akkor neked mi dolgod lenne?
– Ugye tudod, drágaságom, ez az utolsó le-

hetőség, hogy kipróbáld a mennyei élvezeteket, 
ha tényleg itt akarsz hagyni bennünket – moso-
lyodott el Dale, és mélyen a lány szemébe né-
zett.
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Serena összevonta a szemöldökét. Egy év-
vel ezelőtt Dale még a szerelmével üldözte, de 
most már csak jóízűen tréfálkoztak azon, hogy 
Serena nem akart ágyba bújni vele. Viszont 
meglepő módon jó barátok lettek.

– Igazán nem szeretném kihagyni – sóhaj-
totta Serena. – Egyébként az a kis vörös hajú 
Dél-Dakotából elégedetten tért haza? – kér-
dezte ártatlan mosollyal.

Dale szeme összeszűkült.
– Még senki sem mondta neked, hogy túl 

éles a szemed?
– Folyton ezt mondogatják. Melyik az én 

asztalom?
– A kettes.
Miközben Serena az asztala felé ballagott, 

Dale elővett egy cigarettát, és rágyújtott. Ha 
egy évvel ezelőtt azt mondja neki valaki, hogy 
ez a klassz nő, Serena MacGregor, nemcsak 
hogy elhárítja az ő közeledését, de még atyai 
érzelmeket is ébreszt benne, pszichológushoz 
küldte volna az illetőt. 

Vállat vont, és elővette a nyugtatömbjét. 
Sajnálni fogja, ha Serena elmegy, és nem csu-
pán személyes okokból. Sosem volt még ilyen 
ügyes munkatársa.

Nyolc kártyaasztal volt a kaszinóban. Serena 
és hét társa felváltva dolgozott az asztalok-
nál, csak rövid vacsoraszünetet tartottak köz-
ben. Általában éjjel kettőig voltak nyitva. Ám 
ha a vendégek úgy kívánták, pár asztalnál akár 
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háromig is folytatódott a játék. A fő szabály, 
hogy az utas minden szeszélyét ki kell elégí-
teni.

A többi egyenruhás alkalmazott is elfoglalta 
helyét az asztalok mellett. A kettes asztalnál 
már ott állt az olasz fiatalember, akit nemrég 
neveztek ki krupiénak. Serena rámosolygott, 
közben eszébe jutott Dale kérése, hogy tartsa 
rajta a szemét a fiún.

– Jó mulatást, Tony! – szólt oda neki az 
üvegajtó mögött várakozó tömeg felé kacsintva. 
– Hosszú éjszakánk lesz.

És végig talpon kell lennünk, tette hozzá ma-
gában, amikor Dale megadta a jelt az ajtó ki-
nyitására.

Az utasok beözönlöttek. Nem folyamatosan 
szivárogtak, az első napon mindig egyszerre 
jöttek. Azután a vacsora ideje alatt megritkult 
a vendégsereg, éjfélre azonban újra tömve volt 
a terem. Az utasok többsége sportos öltözékben 
jelent meg, rövidnadrágban, farmerban, mezít-
láb – ez volt a délutáni viselet. Amikor az ajtót 
kinyitották, behallatszott a sétafedélzeten mű-
ködő pénzbedobós játékautomaták zaja, amit 
perceken belül elnyomott az érmék csörömpö-
lése.

Serena meg tudta különböztetni a hazárd-
játékosokat az egyszerű játékosoktól, az egy-
szerű játékosokat a nézelődőktől. Minden ha-
jóúton akadtak mindhárom csoportba tartozó 
emberek. Néhányan persze még sohasem voltak 
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kaszinóban. Ők először csak körülnéztek, mie-
lőtt zsetont vásároltak volna. A legtöbb utast el-
bűvölte a nagy nyüzsgés, a zaj, a színes kártya-
asztalok.

Néhányan csak szórakozni akartak, nem na-
gyon törődtek vele, hogy veszítenek-e, vagy 
nyernek. Ők voltak a játékosok, akik a játék 
kedvéért jöttek. Általában a nézelődőkből is 
igen hamar játékosok lettek. Boldogan kiabál-
tak, amikor nyertek; szitkozódtak, amikor ve-
szítettek – akárcsak a pénzbedobós játékauto-
maták megszállottai.

Ám mindig akadtak igazi szerencsejátéko-
sok is. Ők minden idejüket a játékteremben 
töltötték, lázban égő szemmel figyelve a lapjá-
rást. Nem volt semmiféle különleges ismertető-
jelük, jellegzetes öltözködési stílusuk. A hajón 
szenvedélyes játékossá válhatott egy kedves, 
vidéki nagymama ugyanúgy, mint egy New 
York-i cégvezető. Miközben egyre több em-
ber gyülekezett az asztalok körül, Serena min-
den résztvevőt besorolt valamelyik csoportba. 
Rámosolygott a kettes asztalt választó öt ven-
dégre, és felbontott négy kártyacsomagot.

– Üdvözlöm önöket a hajón! – mondta, majd 
megkeverte a paklikat.

Hamarosan már javában folyt a játék. Füst 
és enyhe izzadságszag terjengett a levegőben. 
Nehéz volt ez az illatkeverék, ugyanakkor csá-
bító is. Serena nem tudta volna megmondani, 
vajon ez vonzza-e ide az embereket, vagy 
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inkább a fények és a zöld posztó. Valószínűleg 
mindez együtt. 

Serena sohasem játszott. Talán azért, mert 
felismerte magában a szerencsejátékost. Ő csak 
akkor kockáztatott, ha jók voltak az esélyei.

Az első műszakban minden félórában asztalt 
váltott, így lassan körbejárt a teremben. A va-
csoraszünet után újrakezdte. 

Naplemente után zsúfoltabb lett a kaszinó. 
Minden hely foglalt volt, és a rulettkerék meg-
állás nélkül pörgött. A vendégek egyre elegán-
sabb öltözékben jelentek meg, mintha az esti já-
tékhoz több ragyogásra lenne szükség.

Mivel a kártyák és a játékosok mindig vál-
toztak, Serena sohasem unatkozott. Azért vá-
lasztotta ezt a munkát, hogy minél több ember-
rel találkozzon. Megelégelte unalmas, szürke 
évfolyamtársait, sokszínűségre vágyott. Nos, el 
is érte. Ebben a pillanatban egy texasi, két New 
York-i, egy koreai és egy georgiai vendég ült az 
asztalánál. A kiejtésük alapján beazonosította 
őket. Számára ez is a játék része volt, akárcsak 
a kártyák kiosztása. És sohasem fáradt bele.

Már a második kört osztotta. Belepillantott a 
lapjaiba, és úgy döntött, megáll tizennyolcnál. 
A New York-i férfi kért még egy lapot, majd dü-
hösen felhorkant. Fejét rázva jelezte, hogy meg-
áll. A koreainak huszonkettője lett, morogva 
állt fel az asztaltól. A másik New York-i, egy 
szűk, fekete estélyi ruhás szőkeség egy kilen-
cest és egy dámát tartott a kezében.
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– Kérek még egyet! – szólalt meg a georgiai 
férfi. Tizennyolca volt. Elgondolkozva Serenára 
nézett, majd úgy döntött, hogy megáll. A texasi 
férfi következett. Tizennégye volt. Hosszasan 
töprengett, simogatta az állat, kortyolt a whis-
kyjéből, majd intett Serenának, hogy kér még. 
A kilences azonban túl sok volt.

– Drágám – hajolt át az asztal felett –, maga 
túlságosan csinos ahhoz, hogy kirabolja a fér-
fiakat.

– Sajnálom – mosolygott vissza Serena, és 
kiterítette a kártyáit.

– Tizennyolc – jelentette be, és besöpörte a 
téteket.

Hirtelen egy százdolláros bankjegyet pillan-
tott meg az asztalon, és rájött, hogy valaki el-
foglalta a koreai megüresedett helyét. Felnézett, 
és a tekintete egy hűvös, tiszta, zöld szempár-
ral találkozott. A szivárványhártyát borostyán-
szín pettyek szegélyezték. Elakadt a lélegzete, 
képtelen volt levenni róla a pillantását. Jeges 
borzongás futott végig a hátán. Egy pillanatra 
lehunyta a szemét, azután alaposabban szem-
ügyre vette a férfit.

Keskeny, arisztokratikus arc. De nem királyi 
családból származó ember arca, ezt Serena rög-
tön megérezte. Talán a széles, mosolytalan száj, 
a határozott vonalú, dús szemöldök miatt. Vagy 
egyszerűen csak női megérzés volt? 

Mindenesetre parancsoláshoz szokott férfi. 
Az a fajta, aki könyörtelen, merész terveket 
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sző, és sikeresen végre is hajtja őket. Sűrű, fe-
kete haja selyemingének gallérjáig ért, és elta-
karta a fülét. Arcbőre ugyanolyan barna volt, 
mint Serena főnökének, de neki valószínűleg 
nem kellett ehhez órák hosszat aszalódnia a na-
pon. Látszott rajta, hogy sokat tartózkodik sza-
bad levegőn, és csöppet sem törődik a divattal.

Nem görnyedt előre a széken, mint a te-
xasi; nem nyúlt el lustán, mint a georgiai; in-
kább úgy ült, mint egy jó erőben lévő, kecses 
macska: ugrásra készen. A férfi kérdőn felvonta 
a szemöldökét. Serena rájött, hogy még mindig 
őt bámulja.

– Száz dollár – szólalt meg gyorsan.
Gyakorlott kézzel becsúsztatta a bankjegyet 

az asztalon lévő nyílásba, és leszámolta a zse-
tonokat. Amikor mindenki elhelyezte a téteket, 
Serena kiosztotta a lapokat.

A férfi rágyújtott egy szivarra, és szótlanul 
játszott. Serena most már tudta, hogy igazi sze-
rencsejátékos.

Justin Blade-nek hívták. Ősei valaha sebes 
lovakon vágtattak, íjjal és nyíllal vadásztak. 
Serena helyesen tippelt, hogy előkelő, de nem 
királyi családból származott. Felmenői között 
egyszerű francia bevándorlók és walesi bányá-
szok is voltak. Meg komancs indiánok.

De Blade sohasem élt rezervátumban. Bár 
fiatalkorában megismerkedett a szegénység-
gel, hamar megbarátkozott a selyem érintésével 
meztelen bőrén. Hozzászokott, mint a nagyon 
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gazdagok, és most már észre sem vette. Első na-
gyobb nyereségét egy játékterem hátsó szobájá-
ban söpörte be, tizenöt éves korában. Az azóta 
eltelt húsz évben már előkelőbb helyeken ját-
szott. Serena sejtette, hogy igazi szerencsejáté-
kossal áll szemben. Justin Blade mindig ponto-
san fel tudta mérni az esélyeket.

Azzal az elhatározással lépett be a kaszi-
nóba, hogy szórakozni fog néhány órát. Kis té-
tekkel játszani igazi kikapcsolódás, ha az ember 
megengedheti magának, hogy veszítsen. Aztán 
megpillantotta Serenát. Tekintete először vé-
gigsiklott az arannyal és gyémánttal felékszere-
zett estélyi ruhás hölgyeken, azután megpihent 
a férfias szmokingba öltözött szőke lányon. 
Hajviselete és a fodros ingmell még jobban ki-
emelte vékony, kecses nyakát. Egész testtartása 
méltóságot sugárzott. Volt azonban valami más 
is: a zsigereiben érezte a lány erős érzékiségét, 
mielőtt Serena megmozdult vagy egyetlen szót 
is szólt volna. Olyan nő volt, akire minden férfi 
vágyik.

Justin nézte a kezét, amint a lapokat osztotta. 
Keskeny, hosszú ujjak, a halvány bőrön áttet-
sző kék erek. Ovális, tökéletes formájú körmök, 
csillog rajtuk a színtelen lakk. Törékeny teás-
csésze és apró teasütemény illik ebbe a kézbe. 
Justin sok mindent megtett volna azért, hogy 
magán érezze ennek a kéznek az érintését.

Felemelte a tekintetét, és egyenesen a lány 
szemébe nézett. Serena összerezzent, de állta 
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a pillantását. Vajon mi lehet az oka, tűnő-
dött, hogy ez a komor, hallgatag férfi zavarba 
hozza, ugyanakkor felébreszti a kíváncsisá-
gát? Egyetlen szót sem szólt, mióta leült az asz-
talhoz, se hozzá, se a többiekhez. Bár folyton 
nyer, az arcán nem tükröződik semmiféle öröm. 
Látszólag nem is figyel a játékra, nyugodt, fi-
gyelmes tekintetét rajta pihenteti.

– Tizenöt – jelentette be Serena hűvös han-
gon, a férfi előtt fekvő kártyákra mutatva.

Justin egy bólintással nyugtázta, hogy ismét 
nyert, és közönyös arccal folytatta a játékot. 

– Átkozott szerencséje van, fiam – jegyezte 
meg kedélyesen a texasi. Egyre fogyatkozó zse-
tonjaira pillantva elhúzta a száját, és hozzá-
fűzte: – Legalább magának legyen, ha már ne-
kem nincs.

Amikor meglátta a lapokat, amelyeket Serena 
osztott neki, felsóhajtott, és kiszállt a játékból. 
Mivel a bank nyert, Serena begyűjtötte a zseto-
nokat, és odacsúsztatott két huszonöt dolláros 
játékpénzt Justinnak. Mikor a férfi elvette, ujj-
hegyével könnyedén megérintette a lány kezét. 

Serena a férfira villantotta a tekintetét. Justin 
nem húzta el a kezét, és a tekintetét sem vette 
le a lányról. Könnyed érintés volt, Serena mégis 
úgy érezte, mintha áramütés érte volna. Minden 
erejét összeszedve lassan visszahúzta a jobbját.

– Új osztás – mondta nyugodt hangon, 
és megkönnyebbülve nyugtázta, hogy en-
nél az asztalnál befejezte a munkát. – További 
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kellemes estét kívánok! – köszönt el, és elindult 
a következő asztalhoz, miközben megfogadta, 
hogy nem néz vissza.

Persze nem bírta ki, és a tekintete újra ösz-
szekapcsolódott az idegenével. Serena dühösen 
felszegte a fejét, a szeme kihívóan megvillant. 
Az est folyamán először, a férfi szája sarkában 
halvány, alig észrevehető mosoly jelent meg. 
Kicsit megbillentette a fejét, mintha azt akarná 
jelezni, hogy elfogadja a kihívást. Serena gyor-
san hátat fordított neki.

A hold még mindig magasan ragyogott, tü-
körképe megcsillant a sötét vízen. Serena a kor-
lát mellett állva a tarajosan felágaskodó hullá-
mokat figyelte. Éjjel két óra múlt, a fedélzet már 
teljesen kihalt volt. A lány szerette ezeket a haj-
nali órákat, amikor az utasok aludtak, és a hajó 
legénysége sem kezdte még el a reggeli műsza-
kot. Egyedül maradt a tengerrel, a széllel; sza-
badon szárnyalhatott a képzelete.

Mélyet lélegzett, beszívta a sós tenger és az 
éjszaka illatát. Hajnalban Nassauba érnek, és 
mialatt a kikötőben horgonyoznak, a kaszinó 
zárva lesz. Lesz egy szabad délelőttje, azt csi-
nál, amit akar. Ám ő jobban szerette az éjsza-
kát.

Gondolatai minduntalan visszatértek az asz-
talánál ülő hallgatag szerencsejátékoshoz, aki 
nyert, és közben csak nézte őt. Biztosan ked-
velik a nők, tűnődött Serena, de nem lenne 
meglepve, ha egyedül utazna. Magányos férfi, 
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és különös vonzerő árad belőle. Veszélyesen 
vonzó. Serena azonban szerette a veszélyt és 
a kihívásokat. A kockázatot fel lehet mérni, 
az esélyeket pontosan ki lehet számítani, és 
mégis… Serena egy percig sem hitte, hogy a 
férfi viselkedése kiszámítható lenne.

– Illik magához ez az éjszaka.
A lány erősen megszorította a korlátot. Bár 

még nem hallotta beszélni, mégis tudta, ki áll 
mögötte. Minden erejét össze kellett szednie, 
hogy nyugodt maradjon. A szíve hevesen vert, 
miközben hátrafordult, és szemügyre vette a sö-
tétségből előbukkanó alakot. Nem akarta, hogy 
remegjen a hangja, azért várt egy kicsit, mielőtt 
megszólalt volna.

– Végig szerencséje volt?
Justin nem vette le róla a tekintetét.
– Úgy tűnik.
Serena a kiejtéséből próbálta kitalálni, hon-

nan való, de sikertelenül. A férfinak mély, kel-
lemes hangja volt, nem csengett benne semmi-
féle érzelem.

– Nagyon jól játszott. Nem túl gyakran for-
dul meg ilyen tapasztalt játékos a hajónkon – je-
gyezte meg Serena.

A férfi szeme egy pillanatra vidáman meg-
villant, majd elővett egy vékony szivart, és rá-
gyújtott. Csípős füst töltötte be a levegőt, de a 
szél hamar elfújta. Serena ellazította a korlátot 
szorító ujjait.

– Jól érzi magát a hajón?
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– Jobban, mint gondoltam. – A férfi lassan, 
elgondolkodva szívta a szivarját. – És maga?

– Nekem ez a munkám – mosolygott Serena. 
Justin háttal a korlátnak támaszkodott, keze 

a lány keze mellett nyugodott.
– Ez nem válasz, Serena.
Mivel a névtáblája a hajtókájára volt tűzve, a 

lányt nem lepte meg, hogy Justin tudja a nevét.
– Élvezem az utat, Mr…
– Blade – mondta a férfi lágyan, miközben 

az ujja hegyét végighúzta a lány állán. – Justin 
Blade. Ne felejtse el!

Serena nem húzódott el, noha saját magát is 
meglepte, hogy a férfi érintésére nyomban fel-
lobbant benne a vágy.

– Jó az emlékezetem.
– Ezért végzi olyan kiválóan a munkáját – 

bólogatott Justin mosolyogva. – Mióta csinálja?
– Egy éve.
Bár a férfi már elhúzta a kezét, Serena szíve 

még mindig a torkában dobogott.
Justin szippantott egy utolsót a szivarból, le-

dobta a földre, és rátaposott.
– Azt hittem, sokkal régebben kezdte, olyan 

ügyes – jegyezte meg csodálkozva. Levette a 
lány kezét a korlátról, először a kézfejét vette 
szemügyre, azután megfordította, és a tenye-
rét kezdte tanulmányozni. Puha és mégis erős, 
gondolta. Érdekes kombináció. – És előtte mi-
vel foglalkozott?


