
Katrina Cudmore

Gazdag és cinikus

Kim Lawrence

Betelt a pohár!



Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nélkül 
módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb módon 
közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és mindenfajta 
információtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kritikájában rövid 
szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a Harlequin Books S.A.-val létrejött megállapodás 
nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, helyszínek és események a 
szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza őket. Bármely hasonlóság élő vagy 
halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel vagy helyszínnel teljes mértékben a véletlen 
műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 

§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, no 
part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information 
storage and retrieval system, without the written permission of the publisher, except for a 
reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition is published by arrangement 
with Harlequin Books S.A. This is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are 
either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and any resemblance to 
actual persons, living or dead, businesses, companies, events or locales is entirely coincidental 
and not intended by the author.

© Katrina Cudmore, 2016 – Vinton Kiadó Kft., 2020
A ROMANA 695. eredeti címe: The Best Man’s Guarded Heart (Mills & Boon, Romance)
• Magyarra fordította: Gaáli István

© Kim Lawrence, 2006 – Vinton Kiadó Kft., 2010
A ROMANA 696. eredeti címe: The Italian’s Wedding Ultimatum (Mills & Boon, Modern Romance)
• Magyarra fordította: Mátyás Mária

Nyomtatásban megjelent a ROMANA 695–696. számában, 2020
Átdolgozott kiadás

ISBN 978-963-540-044-7 

• Kép: Shutterstock

A HARLEQUIN ® és ™ a Harlequin Enterprises Limited vagy a konszern leányvállalatai 
tulajdonában álló védjegy, amelyet mások licencia alapján használnak.
Magyarországon kiadja a Vinton Kiadó Kft., 2020
• A kiadó és a szerkesztőség címe: 1118 Budapest, Szüret u. 15.
• Felelős kiadó: dr. Bayer József
• Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
• Telefon: +36-1-781-4351; e-mail-cím: info@vintonkiado.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is tájékozódhat:
www.vintonkiado.hu

Az e-book formátumot előállította: 

www.bookandwalk.hu



Katrina Cudmore

Gazdag és cinikus



 1. FEJEZET

Jaj, ne, már megint Sofia, gondolta Grace a mobilját bámulva. Legjobb barátnőjét rendes körülmények 
közt semmi sem tudta kibillenteni a nyugalmából, most is nyilván csak a közelgő esküvője 
billentette ki.

Grace hétórás késéssel érkezett Athénba, de ura volt a helyzetnek. A  pánikba esett Sofia 
azonban segítségül hívta vőlegénye családját, így aztán Grace-nek, ahelyett hogy elérte volna az 
utolsó kompot Pireuszban, most a repülőtér VIP-várójában kellett várnia Sofia szigorú apósának 
érkezését.

Ezzel lőttek is a szoros ütemtervnek, már nem fog odaérni Kaszasz szigetére a virágok 
kiszállításáig. Szűk két napja marad, hogy előkészítse „az év esküvőjét”, ahogy a görög sajtóban 
emlegették. Ez igen kevés idő ahhoz, hogy képességei legjavát nyújtva megalapozza szakmai 
hírnevét mint esküvői virágkötő.

Talán igaza van apámnak, és tényleg javíthatatlan álmodozó vagyok, gondolta keserűen, és 
visszautasította a pohár pezsgőt, amivel a hosztesz kínálta.

Ebben a pillanatban kinyílt a váró ajtaja. Grace-t kilelte a hideg, ha a mo gorva öreg Petrakisra 
gondolt. Csakhogy az ajtón egy jóval fiatalabb férfi lépett be. Körülnézett, s mikor észrevette, 
meglazította selyem csokornyakkendőjét, és egyenesen felé indult.

Grace lebilincselve nézte a magas, magabiztos, klasszikusan elegáns vonású férfit. Tökéletes 
szabású szmokingot viselt, de a haja olyan kócos volt, mintha most kelt volna fel az ágyból.

– Miss Chapman? – kérdezte kellemes hangon.
Grace nagy nehezen felkászálódott a mély fotelból, s közben lehúzogatta sárga nyári ruháját, 

melyet túl rövidnek és lezsernek érzett a szmoking mellett. A férfi behatóan szemügyre vette, és 
nyilván válaszra várt, de Grace életében először nem jutott szóhoz. Mintha kiürült volna a feje; 
csak egyetlen gondolat maradt benne: az, hogy hű, de jól néz ki ez a pasas.

Az idegen a homlokát ráncolta, bal szemöldöke felett láthatóvá vált egy apró, sarló formájú heg. 
Mielőtt kínossá vált volna a hallgatás, Grace összekapta magát.

– Igen, én vagyok. A személyzet megkért, hogy itt várjam meg Mr. Petrakist.
– Én szóltam nekik.
– Ó. – Grace-nek most esett le, ki áll előtte. – Maga biztos Andreas, Christos bátyja. Azt hittem, 

az apjuk jön értem. Múlt hónapban találkoztam vele Londonban, Christos és Sofia eljegyzésén. – 
Kezet nyújtott. – Maga lesz a vőlegény tanúja, ugye?

Rövid habozás után Andreas elfogadta a kezét. Kemény és határozott volt a fogása, olyan 
emberé, akinek hatalma van, s megszokta, hogy érvényesíti az akaratát.

Nagyon magas volt, Grace-nek hátra kellett hajtani a fejét, hogy az arcába nézzen. Szép zöld 
szemét hosszú, barna pillák keretezték, átható, gőgös tekintete az apjáéra emlékeztetett. Az alma 
nem esik messze a fájától, gondolta Grace.

– Maga pedig az első koszorúslány és a menyasszony tanúja.
Grace nem törődött fagyos modorával, lelkesen válaszolt:
– Igen, és a virágkötő is én vagyok. Sofia évek óta a legjobb barátnőm. Kár, hogy nem volt ott az 

eljegyzésen, remekül szórakoztunk!
Andreas egy vállrándítással intézte el a megjegyzést.
– Lekéste a gépét.
Ez szemrehányóan hangzott; Grace meghökkenve összerezzent. Már majdnem magyarázni 

kezdte, mi történt, de meggondolta magát. Andreast aligha érdeklik a brit vasút pontatlanságai.
– Sajnos.
– Az utolsó komp is kifutott.
– Tudom. – Nyugi, ne mondj semmit, figyelmeztette magát Grace, akit ingerelt a férfi lekezelő 



stílusa. Aztán a következő pillanatban mégis mondta tovább: – Még elértem volna. Időben 
leszálltunk, és előtte már rendeltem taxit, hogy kivigyen a kikötőbe.

– Ja, és holnap nyugaton kel a nap… – dünnyögte Andreas.
– Még volt egy bő órám! – tiltakozott Grace bosszúsan.
– Christos aggódott, hogy a kompot is lekési. Megkért, hogy szedjem fel itt.
Grace leszegte a fejét sötét pillantása alatt. Borzolta idegeit ez a fölényes modor. De nyilván 

Andreas sem így tervezte az estéjét.
– Remélem, nem zavartam meg semmi fontos dologban – mondta Grace.
Andreasnak megvillant valami a szemében – harag vagy valami más? Sofia me sélte, hogy a 

sógora playboy. Lehet, hogy most szállt ki egy nő ágyából, azért ilyen kócos?
– Sofia biztos pánikba esett. Tudja, hogy először vagyok Görögországban, és egyál ta lán, először 

vagyok egyedül külföldön.
Andreas meglepődött, s egy időre feszült csend telepedett közéjük. Mikor Grace már nem bírta 

tovább, kimondta, ami először eszébe jutott:
– Maga biztos sokat utazik… üzleti ügyekben és magánemberként.
– Megcsinálta a házi feladatot, és utánanézett, ki vagyok?
– Nem, dehogy! – Grace érezte, hogy elvörösödik; remélte, hogy ez nem értelmezhető beismerő 

vallomásként. – Csak annyit tudok, hogy Christos bátyja.
Andreas volt az elsőszülött fiú a gazdag és nagy hatalmú Petrakis családban, de tőlük függetlenül 

komoly vagyont szerzett az építőipari és ingatlanszektorban.
Némán figyelte Grace-t, aki erre tovább beszélt:
– Csak párszor találkoztam Christosszal, de rögtön láttam, hogy az isten is egymásnak 

teremtette őket Sofiával. Úgy örülök nekik. Persze Sofia apja is örül, hogy a lánya egy göröghöz 
megy feleségül, mert az ő családja is innen származik.

Mikor Andreas még mindig nem mondott semmit, csak nézte átható tekintetével, Grace témát 
váltott.

– Hogy ismert fel?
Andreas elővette a mobiltelefonját, nyomott rajta párat, és odanyújtotta Grace-nek. A kijelzőn 

egy közös fotó volt a grimaszokat vágó Grace-ről és Sofiáról. Chris tos készítette Sofia lánybúcsúja 
után, előző hétvégén Londonban. Kicsit több mojitót ittak a kelleténél…

Grace felnyögött, mire Andreasnak megrezzent a szája széle, aztán máris ugyanolyan józan lett 
az arca, mint előtte.

– Christos eláraszt Sofia fotóival – mondta kissé elkínzott hangon.
Grace visszaadta a telefont.
– De hát annyira szerelmesek! Sofia mesélte, hogy Kaszasz állati romantikus hely, és nagyon 

hálás, hogy itt lehet az esküvője.
Andreas karba tett kézzel, udvariasan mosolygott. Grace-nek feltűnt, milyen szép formájú a 

szája, csókolni való…
Na ne, ezt ne! Ki se fog látszani a munkából, nem lenne jó ötlet hagyni, hogy egy görög félisten 

elvonja a figyelmét.
– Üljön le – mondta Andreas. – Szerintem váltanunk kellene pár szót a kaszaszi tartózkodásáról.
Grace zavartan ereszkedett vissza a fotelbe. Ruhája felcsúszott a combján, és észrevette, hogy 

Andreas, aki vele szemben ült le, csodáló pillantással bámulja a lábát. Aztán Andreas vett egy 
nagy levegőt, s a térdére könyökölt.

– Eredetileg még ma este át akartam vinni Kaszaszra…
– Az szuper lenne! – szakította félbe Grace boldog megkönnyebbüléssel. – Holnap kora reggel 

szállítják ki a virágokat és az anyagokat, ott kell lennem, hogy…
Andreas parancsoló mozdulattal elhallgattatta.
– De most, hogy tudom, hogy még nem ismeri Görögországot, azt javaslom, hagyja a virágokat 

a szervezőkre, és fedezze fel az országot. Kaszasz egészen apró sziget; egy görögországi körutazás 
biztos érdekesebb magának, mint ott unatkozni napokig. Én a héten már Kaszaszon leszek, úgyhogy 



nyugodtan használhatja az athéni lakásomat és a sofőrömet.
Grace tágra nyílt szemmel meredt rá.
– Az lehetetlen! Én vagyok a virágfelelős! Christos nem mondta, hogy a teljes virágdíszítést én 

csinálom? Hetek óta erre készülök!
– Lehet, hogy mondta, csak ez a káosz az esküvő körül… Nem tudtam, hogy ilyen hosszú ideig 

tervezett Kaszaszon lenni.
Nyilván kellemetlen neki, hogy ott vagyok a szigeten, állapította meg Grace. És nyilván fogalma 

sincs, mennyi időt és ügyességet igénylő feladat egy esküvő virágdíszeinek elkészítése. 
– Köszönöm a kedves ajánlatot, de reggel több mint ezer virágot fognak kiszállítani, amit 

nekem kell elrendezni. Én komolyan veszem a munkámat. Csak a csokrok és kitűzők megtervezése 
hónapokig tartott. Azonkívül meg kellett találnom a legjobb szállítókat, és kerítenem kellett még 
virágkötőket a közeli szigetekről, hogy legyen segítségem. Szó se lehet róla, hogy kihúzzam magam 
a kötelességem alól, és vakációzzak.

Andreas összeszorította az ajkát, szeme csaknem keresztülfúrta Grace-t.
– Unatkozni fog Kaszaszon. Ott nincsenek se boltok, se bárok, csak a házam.
Grace-t mulattatta, hogy Andreas tényleg azt hiszi, jut ideje efféle szórakozásra.
– Nem vásárolni meg bulizni jöttem – válaszolta nevetve.
– Magányosnak fogja érezni magát. Az  esküvőszervezők este visszamennek Naxoszra, senki 

nem marad a szigeten, csak én, a házvezetőnő és a kertész. – Szinte könyörögve tette hozzá: – 
Teljesen egyedül leszünk, maga és én.

Hirtelen megtelt a levegő elektromossággal. Grace testén meleg hullámokban áradt szét a vágy, 
lélegzete akadozott.

Lehet, hogy Andreas is érzi? Szeme sötétebb lett, arca halványan kipirult.
– Késő éjszakáig dolgozni fogok, nem tudom szórakoztatni.
Grace-nek pislognia kellett néhányszor; a rátörő vágy kizökkentette a gondolataiból. Mi lelte? 

Legszívesebben beülne Andreas ölébe, átölelné, beszívná illatát, élvezné teste forróságát… 
Hónapok óta lázasan várta Sofia esküvőjét. Páratlan alkalom, hogy letegye a névjegyét a 

szakmájában. S most mindezt tegye kockára azzal, hogy elfogadja Andreas ajánlatát? 
Megijesztette a gondolat, hogy éjszakákat töltsön vele egy eldugott szigeten. Andreas 

ellenállhatatlanul vonzotta, egyúttal bosszantotta, s ezek az ellentmondásos érzések megfosztották 
lelki békéjétől. Tényleg egy fedél alatt akar lenni egy olyan emberrel, akinek láthatólag terhes a 
jelenléte?

Gondolj Sofiára és Christosra, figyelmeztette a magát. Csak az esküvő számít, minden egyéb 
mellékes.

– Rengeteg lesz a munka a virágokkal, szóval nem fogom zavarni – magyarázta olyan 
nyomatékosan, amennyire csak tőle telt. – Görögországot majd az esküvő után fogom felfedezni. 
Már meg is terveztem az útvonalat. – Azzal felállt, és megfogta bőröndjét és útitáskáját. – Ha nem 
baj, én most szeretnék indulni.

Grace a helikopter-leszállóhelytől a villához vezető ösvény szélén állt. A helikopter fölemelkedett, 
a légörvény fellibbentette a szoknyáját, küszködve igyekezett visszahúzni.

Andreas látott már jobb lábakat, repülés közben mégis nehezére esett, hogy ne bámulja őket 
egyfolytában. Mindenféle illetlen gondolata támadt.

Arról tudott, hogy Grace korábban ideutazik, arról viszont nem, hogy ennyire lelkesen készül. 
És arról sem, hogy ilyen jól néz ki. Lelkesedéséről ismét eszébe jutott, hogy ő maga milyen 
ellenszenvvel néz az esküvő elébe. Nem is értette, miért egyezett bele, hogy öccse az ő privát 
szigetén kössön házasságot.

Grace a szomszédos Naxosz fényeit nézte, miközben lába alatt szüntelen paskolták a sziklákat 
az Égei-tenger hullámai.

– Micsoda látvány! – kiáltott fel, és fázósan dörzsölgette csupasz karjait.
Andreas kibújt a zakójából, s a vállára terítette. Grace meglepetten hátrahőkölt, és Andreas 

elkapta ibolyakék szemének pillantását, a szemekét, melyek első pillanattól megigézték.



Andreas udvariasan felemelte a csomagját.
– Az út jól meg van világítva, de meredek – figyelmeztette. – Nézzen a lába elé, én megyek előre.
Hamarosan elértek egy pontra, ahonnan már látni lehetett a villát. Grace levegő után kapkodott.
– Ez gyönyörű! Olyan, mint egy kockacukor, amit a hegyoldalhoz ragasztottak. Egészen 

különleges.
Andreasnak eszébe jutott az utolsó nő, akit elhozott ide magával. Ha csak feleennyire lelkes lett 

volna! 
– Köszönöm. Késő van, megmutatom a szobáját. A kertet majd holnap megnézi.
– Most már értem, miért akarták, hogy itt legyen az esküvő. Sofia mutatott képeket Kaszaszról, 

de az meg se közelíti a valóságot. Látom magam előtt, ahogy a vendégek gyertyafénynél táncolnak 
a teraszon…

– Megmutatom a szobáját, aztán ehetünk pár falatot.
– Köszönöm, de nem vagyok éhes. – Grace összébb húzta magán a zakót, és karba fonta a kezét. 

– Maga nem is örül az esküvőnek?
Andreas először nem tudta, mit feleljen, aztán úgy döntött, őszinte lesz.
– Szerintem elhamarkodják. Még csak négy hónapja ismerik egymást.
– De egymásba vannak habarodva, és a vak is látja, hogy tökéletesen összeillenek. Szerelem volt 

első látásra – tette hozzá Grace ábrándosan.
– Inkább vágy első látásra – dünnyögte Andreas. – Ahhoz idő kell, hogy valakit megismerjünk. 

Már ha ez egyáltalán lehetséges. Az emberek nem mindig olyanok, amilyennek mutatják magukat.
– Mire akar célozni?
– Az öcsém rendkívül tehetős.
– Sofiát az nem érdekli – tiltakozott Grace.
Andreas tudta, miről beszél, őt magát is nézték már bolondnak a nők. Keserűen nevetett.
– Biztos benne?
– Száz százalékig! – felelte Grace dühösen.
Haha, persze, gondolta Andreas. És vajon Grace Chapman csak azért van itt, hogy a virágdíszekről 

gondoskodjon, vagy netán ő is össze akarja szűrni a levet a vőlegény tanújával?
Nem hiúságból fakadt ez a kérdés, hanem tapasztalatból. A nőket megszédíti a név és a vagyon, 

neki is már számtalanszor a nyakába vetették magukat különböző nők. Szívesen kihasználta az 
alkalmat, de soha egyiküket sem engedte közel magá hoz.

Az viszont ki van zárva, hogy viszonyt kezdjen Grace-szel. Jövendőbeli sógornőjének legjobb 
barátnője; gyakorlatilag a családhoz tartozik, még utána is időről időre találkoznának. 

Megcsörrent Grace mobilja. Felvette és félrefordult.
– Szia, Matt… Persze hogy hiányzol!
Vidáman nevetgélt és fecsegett, és Andreas azon töprengett, hogy őt mikor köszöntötték 

utoljára ilyen szeretetteljesen. De ha Grace-nek van barátja, akkor miért hagyja, hogy így vibráljon 
köztük a levegő?



 2. FEJEZET

– Én is szeretlek.
Grace bontotta a vonalat, megmasszírozta elmerevedett nyakát, és bement Andreas után a házba. 
Hatalmas, fehérre meszelt falú nappaliban találta magát. Egyszerű szépség uralta a teret: régi 

tíkfa bútorok, világos, kényelmes kanapék, fehér márványpadló, kandalló.
Andreast a konyhában találta: lezseren a munkaasztalnak dőlve narancsot hámozott. Grace 

idegesen letett egy üveg pezsgőt a pultra.
– Ezt köszönetképpen, amiért itt lakhatok. – Zavartan babrált a karkötője függőin, és lassan 

enyhült benne a feszültség. – Beszélnünk kell.
Andreas bólintott.
– Kér valamit? Bor, sör?
– Holnap fárasztó napom lesz, úgyhogy inkább gyümölcslevet. Köszönöm.
Andreas kihúzott neki egy széket, de Grace nem ült le, hanem a falnak támaszkodott. Ismét 

megcsörrent a mobilja: ezúttal Lizzie hívta. Kinyomta.
– Akkor beszélhetünk most? – kérdezte, miután felfrissítette magát néhány korty almalével.
Andreas megemelte felé az ásványvizét, és ivott, egy pillanatra sem véve le a szemét Grace-ről.
– Miről?
– Sofia a legjobb barátnőm, és ez az esküvő élete legnagyobb eseménye. Sze ret ném, ha senki 

nem viselkedne vele ellenségesen ezen a napon.
– Rám gondol?
– Szerelemből megy hozzá Christoshoz, és nem másért.
– Ezt már mondta.
– Ha ellenzi ezt a házasságot, akkor miért vállalta, hogy tanú lesz, és miért engedi, hogy itt 

tartsák az esküvőt?
Andreas szemrebbenés nélkül állta a pillantását, csak a homlokán jelentek meg ráncok.
– Amikor Christos felkért tanúnak, elmondtam neki az aggályaimat. Azért egyeztem bele, mert 

hiszek a családi összetartásban. És a sziget… Gyerekkorunkban mindig itt töltöttük a nyári szünetet, 
és megfogadtuk, hogy majd egyszer az itteni kápolnában fogunk megnősülni. Nem utasíthattam 
vissza a kérését, bármi is a véleményem a házasságról.

Grace sértett büszkeséget vélt leolvasni az arcáról. Vajon a tönkrement házasságához lehet köze, 
amiről Sofia mesélt? De barátnője szavaiból azt vette ki, hogy a válás óta Andreas könnyű szívvel 
ugrik egyik kalandból a másikba.

Közel lépett hozzá, és hosszan a szemébe nézett, noha cinikus pillantása megijesztette.
– Megértem az aggályait. De higgye el, Sofia csodálatos ember, boldoggá fogja tenni az öccsét. 

Az ő kedvükért meg kéne férnünk egymással.
Andreas ellökte magát a munkalaptól, és hirtelen olyan közel került hozzá, hogy Grace érezte 

az illatát. Az érzéki illat, férfiasság, fűszerek s egy leheletnyi citrom elegye, majdnem eszét vette. 
Megbűvölten meredt a széles vállra, melyet csak még jobban hangsúlyozott a szűk fehér ing.

– És mi van a barátjával? Ő is jön az esküvőre? – kérdezte Andreas a füléhez hajolva.
Grace önkéntelenül hátrált egy lépést. Testén borzongások futottak át, szíve kalapált.
– Nincs barátom.
– Akkor ki az a Matt?
– Az öcsém.
Andreas egy pillanatig kétkedve nézte, aztán hátat fordított.
– Christos azt mondta, szüksége van munkaterületre. Használhatja a műhelyt a stég fölött. 

Ioannis, a kertészem holnap megmutatja, hogy jut le oda. Ha szeretné, át tudja vinni csónakon 
a szomszéd szigetekre. Eleni, a házvezetőnőm gondoskodik az étkezésekről. A  hálószobája az 



emeleten van, harmadik ajtó jobbra. Már felvittem a csomagját.
Parancsoló modora felébresztette Grace-ben a dacot.
– És maga, Andreas? Maga hoz valakit az esküvőre?
– Én egyedül megyek, nekem úgy a legjobb. Az  előbbire visszatérve: nem tudom, mért ne 

férhetnénk meg egymással. És ennek jeléül szerintem tegeződhetnénk. Meghajlok Christos 
kívánságai előtt, de lelkesedést azt ne várj tőlem. Én már rég nem hiszek a szerelemben és a 
romantikában. – Bedobta a narancsot a szemétbe, anélkül hogy egy falatot evett volna belőle. – Jó 
éjt. – Azzal kiment.

Grace kimerülten dőlt a falnak, és magában fohászkodott, hogy holnap már ne legyen több 
probléma. Remélhetőleg időben megérkeznek a virágok, és remélhetőleg nappali fénynél Andreas 
már nem lesz rá olyan hatással, mint az imént.

Andreas kényelmes tempóban úszta le az utolsó száz métert a partig. Közben szeme a sziklafalat 
járta, amelyben teraszok sokasága volt kialakítva.

Három nap múlva elözönlik a szigetet az esküvői vendégek. Most, tizenkét hónap elteltével senki 
nem fogja szóba hozni rövid házasságának végét, de suttyomban figyelik majd, nem adja-e jelét, 
hogy arra gondol.

Remélhetőleg Christos tudja, mit csinál. Tényleg olyan jól ismeri Sofiát, mint ahogy állítja? Nem 
lenne jó, ha megsebeznék, s a családot újabb csalódás és megaláz tatás érné. 

A partra érve felkapta törölközőjét, és megindult fölfelé a villához vezető lépcsőn.
Annak idején elhamarkodottan vetette magát a házasságba, összetévesztve a szerelmes állapotot 

az igaz szerelemmel. Feleségének hazugságai és árulása egy életre megkeményítette a szívét. Soha 
többé nem tud megbízni egy nőben. A „házasság és gyerekek” című fejezet az ő számára végleg 
lezárult.

Mikor a lépcső tetejére ért, Grace jött szembe. Haja lófarokban, fehér selyemblúzt, rózsaszín 
rövidnadrágot és tornacipőt viselt, karján vastag mappák. Csupasz lábának látványa felgyorsította 
Andreas szívverését. Szőke hajába érdekes arany- és karamellszínű árnyalatokat varázsolt a reggeli 
napsütés. Elemi erővel vonzotta And reast, legszívesebben megölelte és összevissza csókolta volna.

Grace zavartan tologatta a mappákat egyik karjáról a másikra. Nagyon idegesnek látszott.
– Jó reggelt. Minden rendben? – kérdezte Andreas.
Először Grace mintha bólintani akart volna, aztán meggondolta magát.
– Most mondja Ioannis, hogy megérkeztek a virágok, lenn vannak a mólónál. Ezek szerint már 

napkelte előtt meghozták őket, pedig úgy volt, hogy a szállító előtte szól nekem, hogy ott legyek, 
és ellenőrizzem a rendelést. Meg abban állapodtam meg vele, hogy beviszi a műhelybe, ahol hűvös 
van.

A műhely magasan az öböl felett volt, egy meredek domb tetején. Egymaga Grace soha az életben 
nem cipeli fel oda az összes virágot.

– Kérd meg Ioannist, hogy segítsen.
– Épp útban van Naxoszba, hogy áthozza a szervezőket és az ételszállítókat. Ráadásul a virágkötő 

is beteget jelentett, aki segített volna.
Andreas halkan szitkozódott.
– Akkor majd Ioannis és a szervezők segítenek, ha megérkeztek.
– De annyi ideig nem lehet kint hagyni a napon a virágokat, tönkremennek.
Mért is nem maradtam Athénban az esküvőig! – mérgelődött Andreas. Fontos üzleti ügyeket 

kellene intéznie.
– Mindig ennyi galiba szokott lenni a munkádban? – kérdezte.
Grace éles pillantást vetett rá.
– Igen, mindig van valami, amire az ember nem számított, és meg kell oldania. Ezt biztos te is 

ismered, úgyhogy megértesz, ha megkérlek, hogy segíts.
– Én? – Hegyekben áll a munka, nem ér rá virághordót játszani.
– Nyilván sok a dolgod, de ha szánnál rám fél órát, nagyon hálás lennék. – Látszott, hogy Grace 



száján nehezen jönnek ki ezek a szavak.
– Fél óra, nem több. De előbb átöltözöm és telefonálok – adta meg magát Andreas.

Grace ment tovább a műhely felé. Minden összevissza kavargott a fejében. Milyen megalázó! 
Andreas most biztos totálisan alkalmatlannak és megbízhatatlannak tartja.

Mire a férfi csatlakozott hozzá, ő már többször megtette az utat a mólótól a műhelyig, felcipelve 
néhány adagot a virágokból, és a fontos szerszámokkal teli dobozt. Fürdött a verítékben.

– Maradj fent, és tedd a dolgod, én majd hozom a többit – ajánlotta fel Andreas, s a karjához érve 
visszatartotta.

Az érintés zavarba hozta Grace-t; s amikor lenézett magára, és rájött, miért bámulja úgy Andreas, 
majdnem elájult: az inge átlátszó lett az izzadságtól, élesen kirajzolódott alatta a melltartó.

Andreas szélesen mosolygott.
– Jobb, ha maradsz. Bármelyik pillanatban megérkezhetnek.
Grace vöröslő fejjel fordult el.
– Indulj, telik a félórád – mondta. – Remélem, elég lesz annyi.
Andreas mulatott a helyzeten.
– Megvan a maga bája ennek a munkának – jegyezte meg, és elindult lefelé.
Sorra felhozta az összes a ládát, és még csak nem is látszott rajta, hogy különöseb ben megerőltette 

magát.
– Tényleg hálás vagyok a segítségért – mondta Grace.
Andreas vállat vont, és csodálkozva nézett körül a műhelyben.
– Minek ennyi rózsa? – kérdezte.
– Ezek nem rózsák, hanem peóniák vagy bazsarózsák. Gyógyító hatást tulajdonítanak nekik, és 

a jó élet meg a boldog házasság szimbólumai. Nem sűrűn veszel virágot, mi? 
– Néha – vigyorgott ferdén Andreas. – De a részleteket a titkárnőm intézi.
– Remélem, legalább azt megmondod neki, hogy milyet vegyen?
– Minek?
– Mert mindegyik mást jelent. Minden csokorral üzenetet küldesz.
Andreas láthatóan elszörnyedt.
– Például?
– A nárcisz az újrakezdést jelent, a gardénia titkos szerelmet. A nefelejcs igaz szerelmet, a jázmin 

érzékiséget.
Találkozott a tekintetük, s egy pillanatra sistergő feszültség támadt a levegőben.
– És melyik jelenti azt, hogy kösz a forró éjszakát, de több nem lesz belőle? – kérdezte meg 

Andreas kereken.
Grace elcsüggedt.
– A barátság jele a sárga rózsa, ha erre gondolsz. Más esetben én inkább nem küldenék virágot.
Egészen furcsán érezte magát Andreas beható tekintetétől. Fejét lehajtotta, és a következő 

szálnak szentelte figyelmét. Tartsd magad távol ettől az embertől, intette magát. Csak összetöri a 
szíved.

– Még mindig nem értem, minek ennyi virág egy esküvőre – szólalt meg Andreas.
Ezt a kérdést már sok leendő férj szájából hallotta. Egy laikusnak fogalma sincs, mekkora 

mennyiség kell a megfelelő hangulathoz.
– Nyolcszáz bazsarózsa és kétszáz liziantusz, pontosabban préritárnics. Ezekből készítem 

a menyasszonyi csokrot, a koszorúslánycsokrokat, a kápolna és a teraszok díszítését. Azonkívül 
minden asztalon lesz öt váza egyenként öt szál bazsarózsával, az húsz asztallal számolva…

– Ötszáz.
– Pontosan. Ma meg kell metszenem a szárakat, és vízbe rakni. Holnap újabb metszés, és kapnak 

friss vizet. Pénteken hoznak ötven kis cserepes babérfát és ugyanennyi viharlámpát, ezek fogják 
felváltva szegélyezni az utat a kikötőmólótól a kápolnáig. A többi a főteraszra kerül, ahol a fogadás 
lesz, és később a tánc.



Andreas a felbontatlan ládákra mutatott.
– Azokban mi van?
– Száz üvegváza az asztali dekorációhoz, kétszáz fogadalmi gyertya, ötven lámpásba való gyertya 

és még harminc másikfajta, tűzőhab, drótok, szalagok, satöbbi. Végtelen a lista.
Andreas az órájára nézett.
– Mindjárt el kell intéznem néhány telefont. Segítsek még valamiben?
– Kösz, most már boldogulok. Holnap meg lesz két segítőm, de addig mindent elő kell készíteni, 

mert kifutunk az időből.
– Nem is tudtam, hogy ennyi munka van a virágdíszekkel – ismerte be Andreas.
Grace ajkán mosoly bujkált.
– Most már érted, miért nem érek rá az athéni nightklubokat járni?
– Ó, igen. De azért egy kicsit túlzásnak tartom ezt az egészet.
Azzal lélegzetelállító mosolyt küldött felé, amitől Grace-nek még sokáig vadul dobogott a szíve.



 3. FEJEZET

Hat óra múlva Andreas visszatért a műhelybe. Grace nem ment föl ebédelni, és Eleni megkérte, 
vigyen le neki egy tálca ennivalót. Bár ez ismét megzavarta Andreas napirendjét, a házvezetőnőjének 
mindig sikerült az ujja köré csavarnia. 

A műhelybe lépve elámult. Grace óriásit haladt a munkával. A padlót elborították a levelek és 
egyéb növényi részek, épp összesöpörte őket. Látszott, hogy ki van merülve, segítség kell neki, de 
pillanatnyilag ő volt az egyetlen, aki segíthetett.

– Eleni aggódik érted, nem jöttél ebédelni – mondta, és letette a tálcát az asztalra.
– Kedves tőle. Mondd meg neki, hogy köszönöm, de fölösleges, tudok magamról gondoskodni.
Megkötött egy teli hulladékzsákot, s az egyik sarokba vonszolta. Andreas megfogott egy seprűt, 

és söpörni kezdett. 
– Nem kell segítened – mondta Grace erőtlenül.
– Pihenj, addig én csinálom – felelte Andreas.
Grace habozott, majd leült az asztalhoz, és töltött magának kávét. De ahelyett hogy nyugodtan 

evett volna, odahúzta a következő virágedényt, és tovább dolgozott egy-egy falat között.
Andreas elvette előle a tálcát.
– Nem lehet egyszerre enni és dolgozni.
– Még sok a dolog – felelte Grace.
– Kössünk alkut: ha pihensz tíz percet, én kipakolom a maradék ládákat.
– Tényleg megtennéd?
– Végül is a vendégem vagy. Törődnöm kell veled.
Grace fontolgatta néhány pillanatig, majd bólintott.
– Köszi a segítséget. Sajnos nincs rájuk írva, hogy mi van bennük. Tessék, itt egy szőnyegvágó. 

Először az üvegvázák kellenének.
Andreas munkához látott, s öt perc múlva Grace is csatlakozott hozzá. Addig megebédelt, s még 

valami Lizzie nevű nővel is telefonált.
Egy darabig szótlanul dolgoztak.
– Ezt a műhelyt eredetileg mire használták? – törte meg a csendet Grace.
Andreas lenyelte a gombócot a torkából, csak utána tudott megszólalni.
– A nagybátyám műterme volt. Kerámiákat készített.
– Amiket a villában láttam?
– Igen. Itt van mellettünk az égetőkemence.
– Gyönyörűek a dolgai.
– Sajnos két éve meghalt.
Grace megkerülte a munkaasztalt, és Andreas mellé lépett.
– Részvétem. Milyen ember volt?
Nekem ő volt a világ közepe, felelte volna legszívesebben Andreas.
– Nyugodt és megfontolt. És imádta a szigetet. Eredetileg a nagyszüleim nyári otthona volt, 

de ő állandóan itt lakott. Nyaranta szabadon voltunk eresztve Christosszal, azt csináltunk, 
amit akartunk. Fantasztikusan jó volt! Úszhattunk, hegyet mászhattunk, amikor csak kedvünk 
tartotta, esténként pedig halat sütöttünk a parton a bácsikánkkal. Órákon át mesélt mindenféle 
történeteket, főleg tengeri szörnyekről.

– A nappaliban van egy klassz figura: tengeri szörny gyerekekkel.
Andreast meglepte, hogy Grace felfigyelt a kedvenc kerámiájára.
– Azok mi vagyunk, Christos és én.
– Gondolom, csupa szép emléked van azokból az időkből.
Együttérző tekintete láttán Andreas félrefordult. Kinyitott egy dobozt, de vázák helyett gyertyák 



voltak benne.
Sohasem beszélt a nagybátyjáról, de itt és most, ennek a kedves nőnek a társaságában megeredt 

a nyelve.
– Biztatott, hogy kövessem az álmaimat, akkor is, ha szokatlanok és kockázatosak. Még az első 

ingatlanomba is befektetett. Tizenkilenc éves voltam. Szerencsére egy év múlva kamatostul vissza 
tudtam adni neki. Hitt bennem, bízott bennem, akkor is, amikor senki más.

Grace elgondolkodva simított végig az egyik kartondobozon. Mély levegőt vett.
– Örülj, hogy volt egy ilyen ember az életedben. És egy ilyen hely. Kaszasz egészen különleges, 

szinte mágikus.
– Nem mindenkinek tetszik.
– Az ki van zárva. A legszebb hely, amit valaha láttam!
Andreasnak jólesett, hogy Grace ilyen szenvedéllyel beszél a szigetről. Szeretett volna hinni 

neki, de józan esze megtiltotta.
Mielőtt túl személyessé vált volna a beszélgetés, témát váltott:
– Itt nincsenek vázák.
Grace riadtan eltátott szájjal meredt rá.
– Az lehetetlen! Itt kell hogy legyenek!
– Minden ládát átnéztem, kétszer is.
Grace előkapta a mobilját, és élénk beszélgetést folytatott valakivel. Hogy ne zavarja, Andreas 

átvonult a szomszéd helyiségbe. Nagybátyja halála óta nem járt a műteremben, s most egyszerre 
végtelenül magányosnak érezte magát.

Néhány perc múlva Grace jelent meg az ajtóban, arca sápadt volt, rajta piros foltok.
– Nem küldték el a vázákat. Amszterdamban vannak a szállítónál, és szombatig nem lehet 

pótolni őket.
Andreas a polcokon sorakozó egyszerű, fehér porcelánkorsókra mutatott, melyekből lehetett 

vagy száz:
– Akkor használd ezeket.
Grace kezébe vette az egyiket. Áhítatosan simogatta a finom, sima anyagot.
– Komolyan?
– Egy évvel a halála előtt a bácsikám elkezdett porcelánnal foglalkozni. Nem tudtam rávenni 

magam, hogy eladjam őket… – Andreason úrrá lett a gyász, egyetlen szót sem bírt kimondani.
– Biztos nem könnyű – mondta Grace együttérzőn.
Andreas sietve elfordult.
– Boldog lenne, ha látná, hogy felhasználják a műveit Christos esküvőjén.
Visszament a másik helyiségbe. Távol kell kerülnie Grace-től; ez a nő megzavarja a fejét. Mivel 

éri el, hogy megszegi a saját maga által felállított szabályokat?
Még tíz perc, és vissza kell térnie az íróasztalához.
Néhány kisebb doboz még felbontatlan volt. Felvágta az elsőt, és egy pár ezüstszínű szandált 

talált benne.
– Ez is a virágkötéshez kell?
– A szandálom!
Grace a földre ejtette a virágszálat, melyen épp dolgozott, és kivette Andreas kezéből a feltűnő 

lábbelit. Andreas pedig elképzelte, milyen remekül érvényesülnek benne azok a hosszú lábak, és 
fejébe szökött a vér. Gyorsan a következő dobozért nyúlt.

– A boltban nem volt a méretemben, úgyhogy megrendeltem… – mondta Grace. – Azt ne nyisd 
ki! – kiáltotta.

Késő: Andreas már felemelte a doboz fedelét, és kivette a szexi csipkefűzőt. Grace rémülten 
meredt a fűzőre s a hozzáillő rózsaszín bugyira, mely még ott pihent a fekete selyempapír ágyon.

Andreas érezte, ahogy a fejéből lentebbi testrészekbe szökik a vér.
– Gondolom, ez is a tied?
Grace képtelen volt egy hangot is kinyögni. Kitépte Andreas kezéből a finom fehérneműt és az 



egész dobozt, elviharzott, és hátat fordítva mindent visszacsomagolt.
– Ez az esküvőre van. De még nem tudom, hogy fel fogom-e venni.
Andreas úgy vélte, ideje távozni, még mielőtt valami butaságra ragadtatná magát.
– Telefonálnom kell. – Mielőtt becsukta maga mögött az ajtót, utoljára megfordult. – Vedd csak 

fel.

A létra megbillent, Grace kapaszkodót keresve megragadta a harangnyelvet.
– Mit csinálsz ott? – kiáltotta Andreas mérgesen.
Grace nem hallotta, hogy bejött, s most összerezzent. A  létra még jobban kilengett, Grace 

felsikoltott. Hirtelen megszűnt a kilengés: Andreas két kézzel fogta a létrát, s egyik lábát a legalsó 
fokra helyezte.

– Rájöttem, hogy több virág kell a kápolnába, mint ahogy terveztem. Csinálnék egy girlandot, 
ami a harangtoronyból egészen lelóg a földre, és most veszek méretet.

– Ilyet soha többet ne csinálj egyedül! Nagyon egyenetlen a padló! 
Andreasnak igaza volt, de Grace ezt nem akarta beismerni.
– Mindjárt kész vagyok. – Azzal folytatta a műveletet.
Andreas fejcsóválva figyelte.
– Nem akarlak még egyszer odafönt látni – morogta.
Grace nem felelt, mert nem akart vitatkozni.
– Nem baj, ha a kertedből szedek hozzá rozmaringot és babért? – kérdezte.
– Szorít az idő, mi? – kérdezett vissza Andreas, kétkedő pillantást vetve a hosszú zsinórra.
– Menni fog – felelte Grace. – A dekorációnak méltónak kell lenni ehhez a pompás környezethez.
És valóban: a kicsiny, fehérre meszelt kápolna a kék kupolájával festői látványt nyújtott az 

aranyló homokos strand felett.
– Sofia biztos nem szeretné, hogy az első koszorúslánya begipszelt lábbal jelenjen meg, és 

mindezt egypár virág miatt. 
Grace sértődötten elfordult.
– Bocs, de szeretném tovább tervezni a dekorációt. Egypár virág, ahogy mondod. 
Andreasnak megrezzent a szája szeglete.
– Már alkonyodik.
– Nincs sok hátra. Nem kell megvárnod – tette hozzá Grace, látva, hogy Andreas nem mozdul.
– Szóval nem fogsz eltévedni?
Andreas leült az alacsony falra, mely a kápolna előtti térséget övezte. Háta mögött bíborszínbe 

vonta a tengert a lemenő nap. Idilli látvány volt, akár egy képeslapon – leszámítva a komor arcú 
férfit a kép előterében.

Grace lemérte lépteivel az előteret, és serényen jegyzetelt. Olykor dühös pillantásokat küldözgetett 
Andreas felé, de ő nem törődött vele. Hangulata mélyponton járt: egész délután a szexi fehérneműbe 
öltözött Grace képei gyötörték, hiába próbálta elhessegetni őket.

Egy rövid szünetet leszámítva Grace már tizenkét órája megállás nélkül dolgozott.
– Miért ilyen fontos neked ez az esküvő? – kérdezte Andreas.
Grace odafordult felé, lófarka a vállára libbent. Andreas nem értette magát. Athén legszebb női 

hevernek a lába előtt – akkor miért pont Grace vonzza ilyen ellenállhatatlanul? Miért pont az, akit 
nem szabad megkapnia?

Grace odament hozzá, és leült mellé a falra, kellő távolságot hagyva közöttük.
– A játszótéren ismerkedtem meg Sofiával. Négyévesek voltunk. Egy fiú lelökött a hintáról; Sofia 

sípcsonton rúgta, és segített felállni. Ugyanoda jártunk iskolába, és együtt akartunk egyetemre 
menni… csak nekem nem lehetett. – Felsóhajtott. – Egy csomó iskolai koncertre eljött velem, és a 
legnagyobb hidegben is kitartott velem a focipálya szélén. Ezért kimondhatatlanul hálás vagyok 
neki.

– Mit kerestetek a pályánál?



– A  szüleink szinte sosem értek rá, úgyhogy legtöbbször nekem kellett elkísérni Mattet a 
meccseire, Lizzie-t, a húgomat meg a koncertjeire. Sofia is jött, hogy ne legyek egyedül, pedig 
sokkal érdekesebb dolgokat is csinálhatott volna.

Talán nem is olyan rossz ember Christos menyasszonya, futott át Andreas fején.
Grace, mintha kitalálta volna a gondolatát, így folytatta:
– Christosnak mázlija van, egy csodálatos, okos és melegszívű lányt fog feleségül venni.
– Úgy tűnik.
– Ezért kell mindent megtennünk, hogy csoda szépen sikerüljön a napjuk.
– Javíthatatlan romantikus vagy.
Grace tűnődve ráncolta a homlokát.
– Én nem szégyellem, hogy hiszek a szerelemben… és a házasságban. A munkám során gyakran 

találkozom vele. Sofia és Christos a legjobb példa.
– Te voltál már szerelmes?
– Nem.
– De szeretnél, ugye?
Grace elmosolyodott, ibolyakék szeme ábrándosan fénylett.
– Az én vágyam a szerelem első látásra. Gyors és szenvedélyes románc, esküvő, gyerekek, aztán 

együtt megöregedni. A tökéletes férfira vágyom.
– Tökéletes férfi? Az meg milyen?
– Aki pillanatok alatt meghódítja a szívem. Örömet és izgalmat hoz az életembe, kedves és 

gyengéd, és ő is hisz a szerelemben.
Andreas megrökönyödött tekintete csak még jobban feltüzelte Grace-t.
– Intelligens, becsületes, hűséges… és fantasztikus az ágyban. – Az utolsó szavai őt magát is 

meglepték, zavartan elhallgatott.
Andreas majdnem felnevetett.
– Hű, ez aztán remek fickónak hangzik! Csak sajnos ilyen a valóságban nincs. A  szerelem 

bonyolult és zűrös dolog, rengeteg csalódást tartogat az embernek. Nem az a tündérmese, 
amilyennek leírod. És a szőke herceg se létezik, vagy te hiszel benne?

– Én reménykedem benne – jelentette ki ünnepélyesen Grace, aztán rögtön meg vil lant a 
szemében a kétely. Egy darabig hallgatott. – Mért, te mit gondolsz a szerelemről?

Andreas hosszan nézte Grace arcát, magas járomcsontját, az elragadó anyajegyet a jobb füle 
alatt, és csodálkozott a naivitásán.

– Mint már tegnap is mondtam: engem nem érdekel a szerelem és a romantika.
– Hogyhogy nem?
– Erről nem szeretnék beszélni.
Grace csalódott arcot vágott, de aztán elmosolyodott.
Andreasban felvetődött a kérdés, vajon tud-e a balul sikerült házasságáról. Nem kérek a 

sajnálatodból, gondolta rosszkedvűen. 
– Sofia említette, hogy voltál nős – szólalt meg Grace. – A te esküvőd is itt…?
– Nem Kaszaszon nősültem – felelte Andreas.
– Pedig azt hittem… Tegnap azt mondtad, hogy mind a ketten itt akartatok megesküdni 

Christosszal.
– Az exem ragaszkodott Athénhoz.
Grace hallgatott, majd megkérdezte:
– És sajnáltad, hogy nem itt volt az esküvő?
Igen, akkoriban sajnálta, de az exe mindenáron Athénban akarta ünnepelni „az év társasági 

esküvőjét”. Azóta viszont Andreas már kimondottan örült, hogy nem kapcsolódnak a szigethez 
élete legbutább döntésének emlékei.

– Ez már a múlt, nincs jelentősége – válaszolta.
– Kár, hogy nem működött a házasságod. Nehéz lehetett neked.
Andreas meghökkent. Ezt eddig még senki nem fogalmazta meg így; vagy az exét szidták, vagy 



hallgattak.
– Igen, az volt – ismerte be vonakodva.
– Talán majd valaki más mellett megtalálod a boldogságot.
– Nyugtass meg, kérlek, hogy nem tartozol azok közé a nők közé, akik azt hiszik, hogy meg 

tudnak változtatni egy férfit, és el tudják érni, hogy beléjük szeressen.
Grace csodálkozva kimeresztette a szemét, aztán hűvös pillantást vetett Andreasra.
– Hidd el, nekem aztán tényleg elegem van belőle, hogy küzdjek egy férfi szerelméért. Az olyan 

férfi, aki nem hisz a szerelemben, és képtelen szeretni, mindegy, hogy milyen okból, az az én 
szememben rémálom. Nem vagyok én mártír!

Andreas szándékolt közömbösséggel rákérdezett:
– Húha, kivel kerültél te össze?
Grace leengedte a vállát, és fáradtan végigsimított az arcán.
– Inkább menjünk, és igyunk valamit.



 4. FEJEZET

Később a villa főteraszán ültek, s élvezték a színpompás naplementét. Andreas fe hérbort és tiropitát 
hozott, amit Eleni délután készített. Bármilyen finom is volt ez a görög sajtos sütemény, Grace 
mégsem tudott néhány falatnál többet legyűrni belőle. Megfájdult a hasa gondolatra, hogy meséljen 
magáról Andreasnak. 

Ivott egy kortyot a borából, hátratolta a székét, kezét összekulcsolta az ölében. Nem szívesen 
bolygatta a múltat, de szerette volna, ha Andreas megérti, miért nem akar pedálozni senkinek a 
szeretetéért.

– Anyám elment, amikor tizenhét éves voltam. Matt tizenkettő volt, Lizzie tizennégy. Úgy volt, 
hogy a következő éveben egyetemre megyek, de nem hagyhattam magukra a testvéreimet.

– Miért nem?
Grace látta magát, ahogy kopogtat az apró vidéki ház ajtaján Skóciában. Könyör gött az anyjának, 

hogy legalább Mattet és Lizzie-t vegye magához, de hiába.
– Az apám…
Nehéz volt erről beszélnie. Vajon Andreas meg fogja érteni? Ő is éppolyan becsvágyó üzletember, 

mint az apja. Lehet, hogy őt is kizárólag a pénz és a hatalom iránti vágy hajtja? Lehet, hogy emiatt 
ment tönkre a házassága?

– Neked mi a legfontosabb az életben?
– Mért érdekel? – kérdezte Andreas óvatosan.
– Mindjárt megmagyarázom.
– A család. Christos, az anyám. – Rövid habozás után hozzátette: – Az apám.
Grace erre felfigyelt. Az eljegyzésen találkozott az öreg Petrakisszal: nyers, türelmetlen ember, 

aki láthatóan nem érti a tréfát.
– Nem jöttök ki egymással? – kérdezte csöndesen.
– Bonyolult a viszonyunk – felelte Andreas.
Megint bezárkózott. Grace azt remélte, újra megnyílik, amint megtudja, hogy őneki milyen 

problémás a kapcsolata az apjával.
– Apámnak csak a cég számít – kezdte. – Nála a család egészen hátul van a fontossági listán. Miután 

anyu otthagyott minket, nekem kellett gondoskodnom az öcsémről és a húgomról, mert apám nem 
tette meg. Ő legszívesebben internátusba küldte volna őket, de akkoriban nem engedhettük meg 
magunknak. Jobb is. Teljesen össze voltak törve, szeretetre és vigasztalásra volt szükségük, nem 
pedig arra, hogy bedugják őket egy iskolába, csupa idegen gyerek közé.

Ezt Sofián kívül még senkinek se mondta el. Kínos volt neki, végtelenül sebezhetőnek érezte 
magát. Nem is igazán értette, miért pont Andreasnak beszél róla.

– Szerintem csodálatos, hogy lemondtál az egyetemről a testvéreid kedvéért – mondta Andreas.
Grace-nek le kellett nyelni a gombócot a torkából, hogy meg tudjon szólalni.
– Azt reméltem, rá tudom venni aput, hogy szeresse Mattet és Lizzie-t. De soha nem tudtam 

közel férkőzni hozzá. Úgyhogy én gondoskodtam róla, hogy mindketten egyetemre mehessenek, 
tőle távol. Matt idén kezdte, Lizzie már harmadéves. Boldogok és elégedettek.

– És te?
– Én Matt-tel egy időben költöztem el otthonról. Valamikor akarok majd venni egy lakást, 

ami mindhármunknak az otthona lesz. És azóta már azt a munkát végzem, amiről álmodtam. 
Hétvégeken kisegítettem egy esküvői virágkötőnél, és esti iskolába jártam. Mióta egyedül lakom, 
teljes munkaidőben virágkötőként dolgozom. Amint lehet, önállósítom magam, és nyitok egy 
virágboltot.

– Mi vonz ebben a munkában?
– Mért érdekel?



– Csak kíváncsi vagyok. – Andreas vigyorogva hozzátette: – A tanúknak ismerni kell egymást. 
Nem akarom lebecsülni a munkád, félre ne érts.

– Félek, hogy túl érzékeny vagyok, ha szóba kerül a téma. Apunak az a véleménye, hogy egy 
virágosnak nincs jövője.

– Ezt meg miből gondolja?
– Rosszul keres, legalábbis az ő mércéjével mérve. Iskola után nála dolgoztam, és azt akarta, 

hogy majd én legyek a logisztikai vezető. Még részesedést is felajánlott a cégben.
– És ez nem vonzott?
– Egy pillanatig se. Csak azt akarta, hogy továbbra is irányíthasson.
– Érzelmi zsarolás – mondta Andreas, és tekintete a távolba kalandozott. 
Most egészen sokáig hallgattak.
– Miért pont virágkötészet? – szólalt meg aztán Andreas.
– Imádom a virágokat: az illatukat, az anyagukat, a színeiket. Egy szép csokrot vagy asztali 

dekorációt összerakni művészi kihívás.
– Minden elismerésem, hogy vállaltad az esküvőt. Óriási feladat egy újoncnak.
Egy csapásra visszatért Grace minden kételye és félelme a kudarctól. Szíve a torkában dobogott, 

nem tudta, mit válaszoljon. Megjátszott közönnyel vállat vont.
– Szeretem magasra tenni a lécet… Remélem, nem égetem le magam.
– Biztos nem, ha ilyen alaposan felkészültél. És miért esküvőkre specializálódsz? Nem túl 

fárasztó?
– Nincs kellemesebb ügyfél egy szerelmespárnál. Úsznak a boldogságban, tudnak lelkesedni. 

Évekig el kellett viselnem a kemény, cinikus apámat, most szeretnék olyasmivel foglalkozni, 
amiben örömöm telik. Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek számíthatnak egymásra, 
ahol kedvesség és tisztelet uralkodik. Bolond ságnak hangzik?

Andreas elgondolkodott Grace szavain.
– Egy kicsit. De szép álom. Szerintem te sok szeretetet adtál a testvéreidnek.
– Igyekeztem mindig ott lenni nekik.
– Ezért nem utaztál még soha egyedül?
– Mindig hárman mentünk. Párszor Sofia is eljött velünk.
– Sokat beszélsz velük telefonon. Még mindig felelősnek érzed magad értük?
– Igen.
– Lazíthatnál a gyeplőn, és koncentrálhatnál a saját jövődre.
Grace próbálta elfojtani a kellemetlen érzést, hogy Andreasnak esetleg igaza van.
– Ez nem ilyen egyszerű – felelte, aztán felugrott, és nekiállt leszedni az asztalt, anélkül hogy 

akár csak egyszer is Andreasra nézett volna.
– Nem akartalak felbosszantani.
– Semmi baj. – Grace megállt, sóhajtott. – Nem te vagy az egyetlen, aki rosszkor mond 

rosszat. Bocs, ha néha idegeidre megyek az esküvők iránti rajongásommal. Nem mindenki ekkora 
esküvőmániás. Ja, és köszönöm a segítséget.

Andreast örömmel töltötte el, hogy segíthetett. Mikor is segített utoljára valakinek? Mikor 
szigetelte el magát a világtól?

– Tudom, elfoglalt ember vagy – mondta Grace. – Sajnálom, hogy zavartalak.
– Hogy őszinte legyek, az utolsó doboz miatt egész nap nem tudtam koncentrálni.
Grace idegesen mosolygott, és felemelte a piszkos edényeket.
– Veszek fel pulóvert, és iszom egy kávét. Te is kérsz?
– Igen, köszi.
Andreas nézte, ahogy elmegy. Csípője csábosan ringott, feneke formás és feszes. A  szűk kék 

pólóban remekül érvényesültek gömbölyű mellei.
Piszkosul vonzó, a fenébe is. Jó lenne simogatni ezt a feneket, kóstolgatni az ajkát… De felejtős 

a dolog. Grace szerelemre vágyik, hepiendre, s azt ő nem adhatja meg neki. Soha többé nem akarja 
átélni azt a fájdalmat, azokat a megaláztatásokat. És ez a finom, tisztességes nő, aki önzetlenül 



felnevelte a testvéreit, jobbat érdemel egy futó kalandnál.
Mikor eltelt tíz perc, s még mindig nem jött vissza, Andreas aggódva bement utána. A sötétben 

összeütköztek; Grace megtántorodott, Andreas épp csak el tudta kapni, hogy el ne essen. Egész 
testében remegett.

– Jól vagy? – kérdezte Andreas.
– Persze, persze. Csak nem találom a pulcsimat. Azt hittem, a konyhában felejtettem reggel. – 

Szaggatottan vette a levegőt.
Andreas magához húzta. A  sötétség mindent felfokozott: a közelség érzését, a teste melegét, 

finom, virágos illatát. A bőre sima volt, karja vékony.
Andreasnak fátyolos volt a hangja, mikor megszólalt.
– Eleni biztos eltette. Vedd fel az egyiket az enyémek közül.
Grace feléje billent, mintha ő is ugyanolyan szükségét érezné a közelségnek. Erre Andreas még 

szorosabban ölelte. Testük olyan táncot járt, melybe az értelemnek nem volt beleszólása.
Andreas hallotta, hogy Grace levegő után kapkod.
– Oké, kösz. Inkább megyek is lefeküdni, fáradt vagyok.
Az  ágyban fekvő Grace képe olyan vágyat lobbantott Andreasban, hogy be kellett hunynia a 

szemét. Tudta, hogy el kellene engednie. Most azonnal. De a haja, a nyakszirtjére omló lófarok túl 
erős kísértésbe vitte: gyengéden meghúzta.

Grace sóhajtva hajtotta hátra a fejét.
– Tényleg mennem kéne aludni.
– Igen, tényleg.
De maradtak, ahol voltak. És Andreason annyira úrrá lett a vágy, hogy érezte, mindjárt meg fogja 

csókolni Grace-t.
– Vigyáznunk kéne – hebegte.
– Mindenképp – lihegte Grace.
– Sokszor fogunk találkozni Christosnál és Sofiánál – figyelmeztette Andreas sajnálattal a 

hangjában.
Beletelt néhány pillanatba, mire Grace megértette, mire céloz.
– Oké. – Nyelt egyet, és hátrább lépett. – Ezért is olyan fontos, hogy megférjünk egymással.
– És nem szabad fölöslegesen bonyolítanunk a helyzetet.
– Nem. – Grace megköszörülte a torkát, és még egy lépésnyit távolodott Andreastól.
Andreas elhatározta, hogy teljesen őszinte lesz.
– Semmit sem nyújthatok neked, mert engem nem érdekelnek a tartós kapcsolatok.
Grace megbántottan és dühösen válaszolt:
– Én se akarok tőled semmit.
Andreas mély levegőt vett.
– Jó éjt, Grace.
Grace néhány másodpercig mereven állt, aztán biccentett és sarkon fordult.
Andreas bánatosan nézte. Természetesen helyes dolog volt nem hagyni elfajulni a helyzetet, de 

néha olyan pokoli nehéz az embernek észnél maradni…



 5. FEJEZET

Másnap délben Grace fájós háttal és korgó gyomorral állt a műhelyben, és illatos csokrokat kötött 
rozmaring- és babérágakból, amikor léptelket hallott. Szíve a torkába ugrott, mert rögtön tudta, 
ki az.

Nehogy elpirulj! – parancsolt magára szigorúan. Felejtsd el, hogy este majdnem megcsókolt! Fél 
éjszaka ébren feküdt az ágyban, róla ábrándozva.

– Hogyhogy egyedül vagy? – kérdezte Andreas.
– A segítőim visszamentek sziesztázni Naxoszra, csak késő délután jönnek vissza.
– Épp most voltam ott ebédelni.
Grace-nek elnehezült a szíve, bágyadtan mosolygott. Sofia említette, hogy Andreas változatos 

szerelmi életet él.
– És? Kellemes volt?
Andreas a homlokát ráncolta, és közelebb lépett. 
– Az ügyvédemmel találkoztam – felelte rövid szünet után.
– Ó! – szakadt ki Grace-ből a sóhaj.
– Nem tartasz ebédszünetet? – kérdezte Andreas.
– Nem érek rá, többórás késésben vagyok.
Andreas alaposan szemügyre vette a falra erősített vázlatokat, amitől Grace rémesen ideges 

lett. Mért is nem szedte le őket!
Andreas letette a zakóját a padra.
– Mutasd meg, mit csináljak.
– Nem kell ám segítened.
– Egyet tudnod kell: nem szoktam könnyelműen felajánlani a segítségemet, és pláne nem 

kétszer.
– Ez kettő!
Andreas előbb komor képet vágott, aztán elmosolyodott, szemében veszedelmes villanás.
– Épp a girlandot csinálom a kápolnába – mondta Grace, mert belátta, hogy tényleg jól jön most 

minden segítség. – Ott, azon a padon vannak hozzá a növények. – Levágott egy darab drótot, 
mutatva, milyen hosszúnak kell lennie. – Veszel három szál rozmaringot és babért, és összekötöd 
így.

Ahogy bemutatta, egészen egyszerűnek tűnt, Andreas első kis csokra mégis félresikerült. 
Néhány további próbálkozás után azonban ráérzett, és csendben dolgoztak egymás mellett. 

Grace furcsának találta, hogy Görögország egyik legnagyobb hatalmú embere itt ül mellette, és 
csokrokat köt. Közelléte nyugtalanná tette, nehezen vette a levegőt.

– Mért vagy olyan ideges?
– Nem is vagyok!
Andreas kétkedve nézte, vállat vont, és folytatta a munkát.
– Csak szeretném, ha minden tökéletes lenne – mondta Grace. – Itt lesz a görög felső tízezer 

és Christos befolyásos angol barátai. Ha kudarcot vallok, eláshatom magam a terveimmel együtt, 
soha többé nem vesznek komolyan.

Andreas a vázlatok felé intett a fejével.
– De hát kézben tartod a dolgokat. Lazíts, minden jó lesz.
– Te könnyen beszélsz, a te háttereddel és sikereiddel. – Grace megrémült, legszívesebben 

visszaszívta volna a szavait. – Bocs, ezt nem kellett volna mondanom.
– Akkor miért mondtad?
– Mert borzasztóan kevésnek érzem magam.
Andreas hosszan fürkészte az arcát, végül Grace zavartan elfordult.


