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 1. FEJEZET

Kristen Anderson szíve nagyot dobbant, amikor az ötcsillagos párizsi szálloda előcsarnokában 
meghallotta a felvonó érkezését jelző csengőszót. Megpördült, és várakozóan nézett a kovácsoltvas 
liftajtóra. Szinte remegett az izgalomtól, de a fülkéből csak két középkorú amerikai hölgy lépett ki.

Ám nem maradt rá ideje, hogy elmerüljön a csalódottságban, mert hátulról valaki megkocogtatta 
a vállát, és nyugodtan, ám határozottan néhány mondatot intézett hozzá franciául.

Csakhogy Kristen nem beszélt franciául.
Amikor megfordult, egy öltönyös férfi állt előtte, nyilvánvalóan a recepciós.
– Sajnálom, nem értem – rázta meg a fejét Kristen, és mivel újra meghallotta a csengőt, idegesen 

a liftre pillantott.
A férfi ezúttal tökéletes angolsággal szólította meg:
– Elnézést, mademoiselle, megkérdezhetem, mit keres itt?
A lány erre a magas, mutatós férfira bökött, aki épp most hagyta el a felvonót.
– Vele akarok beszélni – jelentette ki, és már el is indult Dean Suminski, a Suminski Stuff tulajdonos-

igazgatója felé, de a recepciós megragadta a karját.
– Nem, mademoiselle, nem hagyhatom, hogy zaklassa a vendégeinket.
Dean Suminski elhaladt mellettük, és közben lehajtott fejjel belebújt sötétszürke gyapjúkabátjába. 

Nyilván azért sütötte le a szemét, hogy figyelmen kívül hagyhassa a nemkívánatos személyeket és 
történéseket. Kristen azonban nem lehetett tekintettel a férfi kívánságaira. Fontos ügyben járt itt. 
Rá kell vennie a neves üzletembert, hogy ellátogasson a hazájába, Grennadybe, és lehetőleg oda 
helyezze át a cégei központját. Ha egyszer tényleg működni fog az alapítványa, naponta lesz dolga 
ilyen férfiakkal, mint Suminski. Egy recepciós igazán nem lehet számára akadály!

– Sajnálom, uram – mondta, és kiszabadította a karját a kemény ujjak fogságából. – Egy szép 
napon iskolákat fogok építeni fejlődő országokban. Beláthatja, hogy meg kell tanulnom elhárítani az 
ilyesfajta akadályokat.

Azzal elfordult, és nagyot kiáltott:
– Mr. Suminski!
A férfi meg se rezzent.
– Mr. Suminski! Tudom, hogy maga az! Láttam a képét a céges weboldalukon.
Dean Suminski tovább folytatta útját a kijárat felé. Kristen a nyomába eredt.
– Beszélni szeretnék magával! Csak két percet kérek!
A  férfi elhagyta a szállodát, de Kristen nem hagyta magát. Utolérte, még mielőtt az igazgató 

beszállhatott volna a hotel előtt várakozó limuzinba.
– Mindössze két percet – ismételte kifulladva. – Kérem!
Friss és tiszta volt a decemberi reggel. A párizsi forgalom sem indult még be igazán, így Kristen 

azt is hallotta, amikor Suminski türelmetlenül felsóhajt.
– Ki maga?
Rámeredt a lányra, és Kristen egy pillanatra ledermedt. Csak nézte a férfi magas homlokát, 

egyenes orrát, széles járomcsontját, és elandalodva állapította meg, milyen fejedelmi jelenség.
Mivelhogy nem kapott választ, Suminski elfordult.
– Így is jó – vágta oda.
– Kristen Anderson vagyok – tört ki a lányból kicsit hangosabban, mint szerette volna. Aztán 

vett egy nagy levegőt. Amikor újra megszólalt, már sokkal nyugodtabb, lágyabb volt a hangja. – 
Grennady arra kéri önt, fontolja meg, hogy országunkba helyezi át a cége székhelyét.

– Alex hercegnek tudnia kellene, hogy sohasem tennék ilyet.
Alex herceg Kristen munkaadójának, Eva hercegnőnek a férje volt. Kristen személyi titkárnőként 

dolgozott a leendő királyné mellett. Tisztában volt vele, hogy Alex herceg eredetileg nem akarta 



felvenni a Suminski Stuffot a listára, melyen a Grennady gazdaságát felvirágoztatni hivatott techcégek 
szerepeltek. Csakhogy Suminski cégén kívül nem maradt más lehetőségük.

– Szóval akkor ezért nem vették fel a listára…
A férfi elmosolyodott, de a mosolya nem volt sem kedves, sem barátságos. Sokkal inkább fenyegető.
– Létezik valami lista?
– Inkább csak létezett.
– Mert már nem szerepel rajta senki, ugye? Különben sosem küldték volna ide magát, hogy 

beleüsse az orrát az ügyeimbe.
A lány nyelt egyet. Suminski olyan merőn nézte, mintha egyenesen belelátna a fejébe. A  lány 

végzett egy kis kutatómunkát. A férfi igencsak dörzsölt üzletember hírében állt, azt tartották róla, 
hogy nagyon jó emberismerő.

Négyéves volt, amikor meghaltak a szülei, és ő a nagyanyjához került, aki nem igazán akarta őt. 
A kisfiú az egész napját a számítógép előtt töltötte, hogy valamivel agyonüsse az időt. Tizennégy 
évesen már egy gazdasági főiskolára járt. Mivel a programozást magától tanulta meg, ezen a téren 
nem nagyon volt mit tanulnia. Briliáns elme volt, de nem különösebben kedves ember. Viszont 
Kristen utolsó esélye.

A lány könyörgőre fogta a dolgot.
– Kérem, adjon nekem két percet, hogy elmondhassam, miért lenne jó önnek, ha eljönne hozzánk, 

Grennadybe. És ha már ott van, igazán fontolóra vehetné a cége székhelyének áthelyezését is.
– Csakhogy én nem akarok sehová sem költözni.
– Pedig nem ártana. Grennady gyönyörű ország, és nagy mennyiségben áll rendelkezésre 

szakképzett munkaerő.
A férfi arcán árnyék futott át. Egy pillanatra olyan komor lett a tekintete, hogy Kristen valósággal 

megijedt tőle. Élt a gyanúperrel, hogy Suminskinek pontosan ez volt a célja ezzel a nézéssel. Hogy 
megijessze. Most először futott át a fején, hogy talán nem jól tette, hogy idejött. A grennadyi kormány 
kétségbeesetten igyekezett az országban tartani a jól képzett fiatalokat, de talán mégsem a Suminski 
Stuff lesz az a cég, amelynek segítségével ez sikerülhet.

Hátrált egy lépést.
– Tudja mit? Sajnálom, hogy a terhére voltam. További szép napot!
– Máris feladja? – csóválta meg a fejét a férfi. – Ennél azért többet vártam magától.
– Tessék?
– Idejött Párizsba a maga fagyos kis királyságából úgy, hogy egy szót sem beszél franciául – 

magyarázta a fejét oldalt hajtva Suminski. – Lerázta a recepcióst, hangosan a nevemet kiabálta az 
előcsarnokban, és utánam sietett, hogy feltartóztasson. Vagyis meglehetősen merészen adta elő 
magát, és most, hogy végre felkeltette a figyelmemet, máris visszavonulót fúj? Igazán kár. – Az arcán 
valami mosolyféle jelent meg, és Kristen nem hitt a szemének.

– Miért, maga mit tenne a helyemben?
Suminski megint mélyen a szemébe nézett – Kristen beleremegett a pillantásába –, aztán nagyot 

kacagott.
– Nahát! Most meg azt szeretné, hogy tanítsam meg tárgyalni? Hát ez édes!
– Nem, nem azt szeretném. Csak annyit kérek, hogy adjon nekem negyedórát, és hallgasson végig!
– Az előbb még csak két percet kért.
– Az azért elég rövid idő. Két perc alatt nem lehet képeket mutatni.
A férfi gúnyosan elmosolyodott.
– Na jó. Szálljon be! Épp a reptérre megyek, amíg oda nem érünk, hallgatom. Csak magán áll, mit 

hoz ki a rendelkezésére álló időből.
Kristen szívében kivirágzott a remény. Lehet, hogy Suminski mégsem velejéig gonosz ember?
– Ez most komoly? – kérdezte hitetlenkedve.
A férfi a limuzin felé intett.
– Egyes számú lecke: ne késlekedj, mindig használd ki az adódó lehetőséget!
A  sofőr kitárta előttük az ajtót, Kristen pedig beszállt. Odabent kellemes meleg és félkörben 



elhelyezett bőrülések fogadták.
Dean Suminski mellette foglalt helyet. Míg a sofőr vissza nem ült a helyére, hallgattak. Dean 

elővette a telefonját, és valamit pötyögött rajta, nyilván sms-t vagy e-mailt írt.
Amikor a kocsi elindult, Kristen magához ragadta a kezdeményezést.
– Gondolom, már tud egyet-mást Grennadyről.
– Egy nagy multinacionális vállalat tulajdonos-vezérigazgatója vagyok. Nyilván van fogalmam 

arról, ki irányítja a nemzetközi olajüzletet. Néhány évvel ezelőtt személyesen is találkoztam Alex 
von Xaviera herceggel. Mivel megnősül, még a menyasszonyának is utánanézettem.

– Miért érdekelte magát, kit vesz el a herceg?
A férfi fújt egyet.
– Maga szívesen fektetné olajrészvényekbe a pénzét, ha az azokat kibocsátó ország politikailag 

nem biztonságos?
– Miről beszél? A helyzet Grennadyben sosem volt stabilabb, mint most. Mason király tökéletesen 

kézben tartja a dolgokat. Egyfajta reneszánszát éli az ország, és maga részese lehetne ennek a 
fellendülésnek.

– Épp elég gazdag vagyok így is. Nem kell kockáztatnom.
Ebben a pillanatban megszólalt a férfi mobilja. Kihúzta a készüléket a kabátzsebéből.
– Ezt a számot csak nagyon kevesen ismerik, szóval mindenképpen fontos a hívás. Muszáj 

felvennem – mondta magyarázóan, majd megnyomta a hívásfogadás gombot.
– Maurice! Je m’excuse. Mon voyage a été coupé court…
A  fenébe, már megint a francia nyelv! Kristen csak angolul tudott, és természetesen hazája 

anyanyelvét beszélte, de rég rájött, hogy ha tényleg egy nagy nemzetközi alapítványt akar létrehozni, 
akkor muszáj lesz még egy-két nyelvet megtanulnia.

Míg Suminski beszélt, ő a kocsi fényűző berendezését vette szemügyre. A her ceg nő vel persze már 
utazott különféle limuzinokban, de ez most mégis más. Nem azért volt itt, hogy Eva szolgálatára 
legyen, hanem hogy egy jelentős személyiséggel szót értsen, és elérjen nála valamit.

Megtette első, bizonytalan lépéseit abban a világban, ahová mindig is vágyott. Mert bár szerette a 
titkári munkáját, közgazdaságtant tanult az egyetemen, és igazából mindig is többet akart. Szerette 
volna megváltoztatni a világot. És most először támadt olyan érzése, hogy ez sikerülhet.

Dean bontotta a vonalat.
– Elnézését kérem – mentegetőzött.
– Nincs miért – felelte Kristen, de szinte még ki sem mondta a szavakat, amikor újra megszólalt a 

telefon.
– Bocsánat, ezt is muszáj felvennem.
A férfi ezúttal spanyolul szólt bele a készülékbe. Kristen, mivel spanyolul sem tudott, kibámult 

a kocsi ablakán, és a város szépségét csodálta: a nyílegyenes sugárutakat, a csoda szép, régi házak 
homlokzatát.

Még mindig nehezen tudta elhinni, hogy a saját szakállára felkutatta Dean Suminskit, és most itt ül 
vele egy autóban. Sőt mi több, hamarosan tárgyalni fognak egymással mint egyenrangú üzletfelek. 
Ez tagadhatatlanul büszkeséggel töltötte el, bár kicsit azért tartott is a dologtól. Ám miután három 
teljes évig volt a hercegnő személyi titkára, úgy érezte, a helyzet megérett arra, hogy továbblépjen.

Elhagyták a belvárost, egyre kevésbé tűnt elegánsnak a környék, jobbára parkolókat, áruházakat, 
gyár- és raktárépületeket lehetett látni, ha kinézett az ablakon. Dean Suminski pedig még mindig 
telefonált. Aztán egyszer csak feltűnt a reptér, és ők egy magán-kifutópálya felé vették az irányt. 
Nyolc-tíz fémesen csillogó hangár tűnt fel előttük a kora reggeli napsütésben, meg vagy öt darab 
repülő, többnyire karcsú, néhány személyes magángépek, de volt ott egy akkora is, amelyben 
Grennady komplett parlamentje elfért volna.

Dean Suminski akkor sem fejezte be a telefonálást, amikor a limuzin megállt az egyik kisgép előtt, 
és a sofőr kinyitotta nekik az ajtót. Egy mozdulattal jelezte Kristennek, hogy szálljon ki, mert még 
akkor is beszélt, amikor átvágtak a kifutópályán, és odasétáltak a repülőhöz.

Aztán végre befejezte.



– Elnézést. Mint már mondtam, ezt a számot csak az igazán fontos emberek ismerik, szóval 
muszáj felvennem, ha csöng. Most van egy kis lelkifurdalásom, hiszen hosszabb beszélgetést ígértem 
magának. Ha akarja, kísérjen el New Yorkba. Akkor lesz kilenc órája, hogy előadja az elképzeléseit.

Kristen megdöbbent. Az egy dolog, hogy az ember kövesse az álmait, de hogy ehhez muszáj az 
óceánt is átrepülnie…

– Menjek magával New Yorkba?!
– Más dolga van?
– Nos…
Kristen nem akarta a férfi orrára kötni, hogy a saját költségén jött Párizsba, és nem késheti le a 

másnap reggeli gépet haza, Grennadybe. Már csak azért sem, mert Eva hercegnőnek fogalma sincs 
arról, hogy éppen hol tartózkodik. Kristen meglepetésnek szánta Dean Suminski megnyerését, és 
januárra akarta meghívni a hazájába az üzletembert, mintegy köszönetképpen, amiért az udvarban 
mindenki olyan kedves volt vele. Meg azért is, hogy bizonyítsa a rátermettségét. Hiszen ha a jelenlegi 
állását felmondja, hogy teljesen az alapítvány ügyeinek szentelje magát, nyilván az udvarból fognak 
kikerülni az első támogatói.

Mindenekelőtt azonban önmagának akarta bizonyítani, hogy többre képes, mint az egyszerű 
titkári feladatok ellátása. Mert hiszen ha nem tudja meggyőzni Dean Suminskit, hogy látogasson el 
a hazájába, illetve tegye át Grennadybe a cégei székhelyét, akkor hogyan tud majd dollármilliókat 
szerezni iskolák építésére?

– Amint megérkezünk New Yorkba, a gépem azonnal visszahozza ide.
Épp időben ahhoz, hogy elérje a gépét hazafelé! Bár akár azt is megmondhatná a pilótának, hogy 

vigye egyből Grennadybe.
– Ez igazán nagylelkű ajánlat.
– Nagylelkű? – lepődött meg a férfi.
– De még mennyire! Megtehette volna, hogy faképnél hagy ezen a szent helyen.
– Ez igaz. – Suminski elnézett a távolba, majd visszafordult Kristen felé. – Tudom, hogy általában 

véve nem tartanak különösebben kedves fickónak. De magának nem is az kell, hogy kedves legyek, 
magának mindenekelőtt idő kell. És ezt meg is kapja. Tekintse megelőlegezett karácsonyi ajándéknak.

Kristent elöntötte az öröm. Rájött, hogy egyáltalán nem reménytelen a helyzete, sőt. Suminskit 
érdekli az ajánlata. Ellenkező esetben már a szálloda előtt elzavarta volna. Ehelyett azonban beültette 
a kocsijába, most meg magával akarja vinni Amerikába, hogy közben végighallgassa.

– Azt hittem, nem akarja áthelyezni a cége székhelyét.
– Én viszont azt hittem, hogy maga rá akar beszélni az ellenkezőjére.
– És ez pontosan így is van!

Dean Suminski hosszan nézte a lányt. Szőke haját, zöld szemét, érzéki ajkát. Egyszerű, dísztelen 
fekete gyapjúkabátot viselt, fekete nadrágot és lapos sarkú cipőt. A férfinak ifjúkori önmaga jutott 
az eszébe róla, életének az az időszaka, amikor tíz évvel ezelőtt felépítette a cégét. Akkoriban ő is 
hasonlóan praktikus ruhákat viselt, miközben befektetők után kutatott, és csak remélni tudta, 
hogy szegényes öltözetét nem a tapasztalatlanság jeleként értékelik.

Persze nem vitte volna ilyen sokra, ha naivan mindent elhisz, amit mondanak neki. A reptérre jövet 
írt egy sms-t a titkárnőjének, Stellának, hogy derítsen ki mindent egy bizonyos Kristen Andersonról. 
Erre jött válaszul a spanyol nyelvű telefon, miszerint a nevezett személy tényleg Eva hercegnőnek 
dolgozik.

– Hajlandó vagyok fontolóra venni a javaslatát – mondta, és elgondolkodva végigmérte a lányt, 
mintha azon morfondírozna, vajon miért egy ilyen, üzleti ügyekben tapasztalatlan fiatal lányt 
küldött hozzá a hercegnő.

– Komolyan? – Kristen arca felragyogott, és a férfinak különös érzése támadt. Furcsa melegség 
jelentkezett a szíve tájékán.

A szeme egy végtelennek tűnő másodpercig a lány ajkára tapadt, aztán gyorsan elfordította a 
tekintetét. Kizárólag tapasztalt nőkkel találkozgatott, olyanokkal, akik nem vágytak komoly 



kapcsolatra.
A repülőgép felé intett.
– Akkor indulhatunk? Amint elértük az utazómagasságot, el is kezdheti a prezentációját.
Alig szálltak be azonban a gépbe, a hátul berendezett irodából előjött Dean legjobb barátja és 

helyettese, Jason Wilson. A kis termetű Jason legalább tizenöt kiló felesleget cipelt magán, mégis 
rendkívül magabiztos volt háromrészes öltönyében.

– Van egy kis gondunk – jelentette be.
Dean közben jelezte Kristennek, hogy üljön le, és csatolja be magát.
– Ha átutaztál fél Európán, ahelyett hogy felhívtál volna, akkor szerintem nem is olyan kicsi az a 

gond.
Jason megfogta barátja karját, hátrahúzta őt az iroda felé, és a fülébe súgta:
– Esnek a részvényeink. Sokan az eladást fontolgatják, aminek az lesz a következménye, hogy még 

inkább bezuhannak az árak.
– Micsoda?! – Dean egyből elfelejtette Kristen zöld szemét és csókos ajkát.
– A TechJunkie-ban megjelent egy cikk rólad. Azt írták, fogalmad sincs a való életről, és semmiféle 

kapcsolatod nincs a termékeid célcsoportjával.
– Mi köze az életmódomnak a termékeimhez?
– Nem tudom. De a cikknek az a végkicsengése, hogy leáldozóban van a csillagod.
– Hiszen épp egy fantasztikus játéksorozaton dolgozunk! – értetlenkedett Dean.
– Hát épp ez az. Három éve ülünk rajta. Pedig manapság a legfontosabb a gyorsaság.
– Tudod, hogy azt szeretem, ha tökéletes minden, amihez a nevemet adom.
– Ez a hozzáállás mostanában nem menő. – Jason pillantása Kristenre vándorolt. – Ő kicsoda?
Dean hirtelen maga sem tudta volna megmondani, mit keres a magángépén ez az idegen nő.
– A szállodában szólított meg.
– Komolyan? – Jason szeme tágra nyílt a csodálkozástól, de nem volt ideje tovább álmélkodni, 

mert Dean odahúzta a lányhoz.
– Kristen, engedje meg, hogy bemutassam a helyettesemet, Jason Wilsont.
A lány villámgyorsan kicsatolta magát, és felugrott a helyéről.
– A nevem Kristen Anderson. A grennadyi Eva hercegnő személyi titkára vagyok.
Most nézett csak igazán nagyot Jason.
– Hogy mi? Az új barátnőd Alex herceg hitvesének titkárnője?
Kristen felnevetett.
– Erről szó sincs. Nem vagyok Mr. Suminski barátnője. Üzleti ügyben jöttem hozzá. Szeretném 

rábeszélni, hogy a cégei székhelyét tegye át Grennadybe.
Ebben a pillanatban megszólalt a pilóta, és a hangszórón keresztül tájékoztatta őket, hogy 

hamarosan felszállnak.
– Csatolja vissza magát! – utasította a lányt Dean. – Jason, te pedig gyere az irodába, ott 

beszélgessünk tovább.
Át is mentek a kisebb helyiségbe, ahol Jason első dolga volt, hogy megkérdezze:
– Szóval kicsoda ez a lány?
Dean úgy tett, mintha a biztonsági övvel folytatott küzdelem teljesen lefoglalná.
– Már bemutatkozott – vetette oda kurtán.
– És semmi mást nem kell tudnom róla?
Ugyan mit? Hogy milyen érzéseket kelt Deanben? Hogy okos, elkötelezett és teljességgel 

tapasztalatlan? Persze épp ez tette olyan különlegessé. Hogy nem volt sem olyan gátlástalan, sem 
olyan rafinált, mint Dean nőismerősei általában.

– Megígértem neki, hogy a limuzinban előadhatja a mondandóját. De aztán Stella felhívott, 
és nem tudtunk beszélni. Erre felajánlottam, hogy jöjjön velem New Yorkba, és a repülőút alatt a 
rendelkezésére állok. Ha megérkeztem, ő azonnal visszajöhet a géppel.

A repülő közben rágördült a kifutópályára, és gyorsulni kezdett. Amikor már a levegőben voltak, 
a két férfi megbeszélte, hogyan reagáljanak a TechJunkie-cikkre. Órákig görnyedtek különféle 



Excel-táblázatok és Dean üzleti tervei fölött. Listákat állítottak össze azon cégek neveivel, akikkel fel 
kell venniük a kapcsolatot, és meghatározták a kommunikációs irányvonalat. Ami nem volt könnyű, 
hiszen egyelőre senki sem tudta, pontosan mikor is lesznek készen a játékok, amelyeken mostanában 
dolgoztak.

Jason elgondolkodva megdörgölte az állát.
– Szóval akkor ezt fogjuk mondani a sajtónak.
Dean hátradőlt a puha fotelben.
– Igen. Ezt. Ha szerencsénk van, ezzel nyerünk hat hetet. Utána viszont tényleg elő kell rukkolnunk 

valamivel, ha mással nem, a dátummal, hogy mikorra kerül piacra a termék.
– Ebbe a hat hétbe azonban beleesik a karácsony és a szilveszter is – figyelmeztette a férfit Jason.
– Legfeljebb idén elmarad a karácsony – vont vállat Dean.
– Az ünnepet eltörölni még te sem tudod – nevetett a barátja.
– Nem is akarom. Csak a karácsonyi szabadságokat.
– Utálni fognak érte.
– Meglehet. De a helyzet az, hogy nekem pillanatnyilag több okom van csalódottnak lenni. Ha a 

munkatársak igazán jól dolgoztak volna mostanáig, már rég kész lennének, és most nem lenne min 
vitatkozni.

A  pilóta nemsokára jelentkezett, és közölte, hogy kezdhetnek készülődni a leszállásra. Mire 
mindent megbeszéltek, eltelt az idő.

A  kisgép leszállt, és Dean magánhangárához gurult. Dean és Jason kikapcsolták a biztonsági 
övüket, majd elhagyták az irodát – hogy ott farkasszemet nézzenek a villámló szemű Kristen 
Andersonnal.

Dean egy pillanatra lehunyta a szemét. Pontosan ezért kerülte az embereket: mert szeretett 
egyszerre csak egy dologra összpontosítani. A  cége bajba került, most nincs ideje értelmetlen 
prezentációkra.

– Sajnálom – rázta meg a fejét. – Felajánlhatnám, hogy kísérjen el az irodámba, de akkor már nem 
érne vissza időben Párizsba, hogy elcsípje a gépét hazafelé.

– Az sem gond, ha a pilótája nem Párizsba visz vissza, hanem Grennadybe.
Dean majdnem rábólintott a javaslatra, Jason azonban megmarkolta a vállát.
– Ne tégy teljesíthetetlen ígéreteket! Amint elhagyod a gép fedélzetét, végig kell hívnod az összes 

befektetőnket. Este pedig ott lesz a karácsonyi gála.
– Azt kihagyhatom.
– Hogyisne! – Jason hitetlenkedve nézett rá. – Ezt te sem gondolhatod komolyan! Kihagyni a 

gálát pont most? Ki hiszi el neked, hogy a cégeddel minden rendben, és hogy mégsem vagy az a 
világtól elidegenedett sznob, akinek a TechJunkie lefestett?

A francba! Deannek el kellett ismernie, hogy a barátjának igaza van. Ha nem megy el az estélyre, 
keresztet vethet a cége jövőjére a rosszindulatú pletykák miatt.

Pillantása ekkor találkozott Kristenével. Dean gyűlölt hibázni. Nem történt vele sűrűn ilyesmi, és 
ha mégis, végül akkor is általában jóra fordultak a dolgok. Mintha ösztönösen ráérzett volna a jövő 
szavára.

Ezúttal azonban semmi értelmét nem látta, hogy még tovább itt tartsa a lányt. Leszámítva persze 
a fura érzést, amely mindig elfogta, ha ránézett Kristenre.

De ez nem elég ok arra, hogy tartóztassa.
– Igazán sajnálom, Ms. Anderson, de úgy néz ki, hogy még sincs időm magára. Legjobb lesz, ha 

most azonnal hazaindul.
– Ezt egyszerűen nem hiszem el! – fakadt ki Kristen. – Hosszú órákig vártam magára, és arra sem 

méltat, hogy rám szánjon negyedórát az értékes idejéből?
– Megmondtam, hogy nagyon elfoglalt vagyok, és maga ennek ellenére vállalta a kockázatot.
Jason megfogta a barátja karját, de szavait a lányhoz intézte.
– Kérem, várjon egy percet! – Aztán Deanre nézett. – Beszélhetnénk?
Dean kelletlenül húzódott vele vissza az irodába.



– Támadt egy őrült ötletem – kezdte Jason. – Épp azt szeretnénk elhitetni az emberekkel, hogy 
egy helyes, jó fej pasi vagy, akinek a cégénél minden a legnagyobb rendben, és aki véletlenül sem 
aggódik a legújabb fejlesztésű játékok miatt.

– Pontosan – biccentett Dean.
Jason erre két kezébe fogta a barátja fejét, és a nyitott ajtó felé – pontosabban Kristen felé – 

fordította.
– Akkor miért nem viszed magaddal a csajt a partira?
– Tessék? – Dean hitetlenkedve nevetett.
– Sosem mutatkozol nőkkel. Sosem mutatod meg a külvilágnak a kapcsolataidat. Pedig a sajtó 

sokért nem adná, ha lekaphatnának valahol egy lány kíséretében. Egy randi azt a benyomást keltené 
rólad, hogy olyan vagy, mint bárki más. És ki tudja, talán még azt is sikerülne elhitetned velük, hogy 
olyan boldog vagy, mint még soha. Jó lenne, ha a következő rólad szóló cikknek az lenne a témája, 
hogy azért halasztod az új játékok piacra dobását, mert túlságosan lefoglal az új barátnőd. Ez a nagy 
lehetőség, hogy a javadra fordítsd ezt a zűrzavart!

Dean futólag Kristenre nézett.
– Egész csinos – állapította meg, és jóleső bizsergés kerítette hatalmába.
– Sokkal több, mint csinos. Egyszerűen tökéletes. Pont azt várják tőled, hogy ilyen lányokkal 

randizz. Ugyan nem származik különösebben jó családból, de mégiscsak a királyi udvarban dolgozik. 
Nem gazdag, de elég vonzó ahhoz, hogy felkeltse egy magadfajta férfi érdeklődését. Elküldjük 
Stellával, hogy vegyenek valami ruhát. És egész éjjel ott ragyoghat az oldaladon.

– Akkor meg kell hallgatnom azt is, ami miatt felkeresett – felelte elgondolkodva Dean. – Hiszen 
megígértem, és nem szeretném hitegetni.

Jason a fejét csóválta.
– Egyszer a becsületességed fog a sírba vinni…
– Ne félts. A gőgöm ezt semmiképp nem fogja hagyni.
Jason megveregette a vállát, és nevetett.
– Ha te mondod…
Dean odament Kristenhez.
– Amint lesz egy félórám, meghallgatom a mondókáját – ígérte. – De cserébe el kell vállalnia egy 

munkát számomra, amit egyébként busásan megfizetek. Kap százezer dollárt, ha elkísér egy estélyre.
– Miért fizetne nekem ilyen sok pénzt? Nem értem.
– Annyit bizonyára hallott a Jasonnel folytatott beszélgetésünkből, hogy a cégemnek problémái 

vannak.
– Igen.
– És a barátomban felmerült, hogy jól venné ki magát, ha egy csinos hölgy kíséretében érkeznék a 

partira. Azt mondja, akkor sokkal…
…normálisabbnak tűnnék. Így akarta befejezni a mondatot, végül mégsem ezt a szót használta. 

Világéletében különc zseninek számított, és ha jobban belegondolt, sosem akart normális lenni.
– …jobb benyomást keltenék. Az emberek könnyebben elhinnék, hogy nincs semmi baj a cégemmel.
Kristen nem felelt, csak merőn nézte.
– A részvények árfolyamára befolyással vannak a pletykák, híresztelések – ragadta magához a 

szót Jason. – Annak, milyen kép alakul ki egy cégvezetőről, komoly hatása lehet a cég papírjainak 
értékére.

Dean türelmetlenül felszisszent.
– Gazdasági területen szerzett diplomát, szóval ezzel ő is tisztában van – mondta, majd Kristen 

felé fordulva folytatta: – Azt szeretnénk, ha átlagos fickónak tartanának. Ebben pedig sokat segítene 
egy látszatrandevú.

– És amennyiben nemet mondok, nem hajlandó végighallgatni?
Dean belenézett a csodás zöld szempárba, és tudta, hogy most nagyon tisztességes választ kell 

adnia.
– Mindenképpen végighallgatom. De ha igent mond, akkor meg kell állapodnunk egy-két 



dologban. Kap megfelelő ruhát a partira, és utána szállodában kell töltenie az éjszakát. Holnap aztán 
felszáll ugyanerre a gépre, amely hazarepíti.

– És ráadásként kapok százezer dollárt?
– Egy estélyen való részvételért egészen biztosan nem fogok magának többet fizetni.
– Nem kell a pénze. Ellenben szükségem lenne számítógépekre. Egyszer majd szeretnék iskolákat 

építeni különböző fejlődő országokban. Mi lenne, ha az iskoláimnak ajánlana fel százezer dollár 
értékben számítógépeket?

Dean csalódottságot érzett. Lám, ez a lány sem különb, mint a többi. Ő is akar tőle valamit. De akkor 
vajon mivel keltette így fel az érdeklődését? Csak a hormonok játéka lenne? Vagy az időeltolódás 
miatti fáradtság?

– Mikor lesznek kész az iskolái?
– Sajnos még nem tudom – harapott az ajkába Kristen.
Jason megragadta a barátja karját, mintha meg akarná akadályozni, hogy azonnal válaszoljon.
– Szóval egy írásos ígéretet szeretne, miszerint…
– Egy megállapodás is bőven elég. Jótékonysági adományt kérek öntől, nem pénzt saját magamnak.
– Rendben – bólintott Dean. – Százezer dollár értékben fogok számítógépeket szállítani az 

iskoláinak, amint azok elkészültek. Megegyeztünk? – nyújtotta ki a kezét.
A lány belecsapott a tenyerébe.
– Megegyeztünk.



 2. FEJEZET

Stella a harmincas éveiben járt, és sok szempontból úgy nézett ki, mint egy tipikus titkárnő. Rövid 
haja volt, szemüveget viselt, és magas sarkakon járt – viszont minden ruhája fekete volt, és nem 
kiskosztümöt hordott, hanem tunikát nadrággal, a csizmája pedig térden felül ért.

Fitymálva mérte végig a piros ruhát, amelyet a butikosnő legutóbb kihozott Kristennek.
– Kedvesem – mondta, és ivott egy korty kávét. – A maga helyében én valami kevésbé feltűnőt 

választanék. Mondjuk, egy kis feketét. Majd ha már megcsípett magának egy milliárdost, 
próbálkozhat az extravagánsabb megjelenéssel.

A  butikosnő titkon felsóhajtott, de Stella nem engedett. Visszaküldte Kristent a próbafülkébe 
azzal, hogy vegye fel inkább a fekete ruhát.

Kristen engedelmeskedett. A földig érő ruha ujjatlan volt, fekete szaténból készült, és egészen a 
combjáig második bőrként simult a testére. Térdnél azonban hirtelen kiszélesedett, és a tüllbetétek 
sejtelmesen suhogtak, ahogy kilépett a próbafülkéből.

– Ez egyszerűen tökéletes! – állapította meg Stella.
Kristen kapott még egy stólát, fehérarany fülbevalókat és nyakéket, mely csillogásával csak még 

inkább kiemelte a ruha nemes egyszerűségét.
Végül Dean sofőrje egy broadwayi szállodába vitte a lányt és kísérőjét.
– Legjobb lesz, ha most lepihen – mondta Stella. – Addig kerítek fodrászt és kozmetikust.
– Van nálam rúzs, púder és szemfesték, magam is el tudom készíteni a sminkemet.
– Ma éjjel le fogják fotózni a főnökömmel, szóval tökéletesen kell kinéznie. Nem úgy, mint aki 

maga készítette a sminkjét a sarki drogériában vásárolt alapkészlettel. És most alvás! – A titkárnő 
valósággal bezavarta a lányt a lakosztály hálószobájába. – Tízórás az időeltolódás. Nem akarom, 
hogy fáradtnak tűnjön a fotókon.

Kristen kicsit túlzásnak érezte ezt a szinte anyai szigort, mégis követte Stella utasításait. Már 
csak azért is, mert valóban nagyon fáradt volt.

Kész szerencse, hogy nem igazi randiról van szó. Nem kell bálványoznia ezt a komor zsenit, akit 
Dean Suminskinek hívnak, és a viccein sem kötelező nevetnie. Már ha egyáltalán tudja, mi az a 
vicc…

De akkor vajon mit kell tennie? Legyen egyszerűen kedves és udvarias? Valószínűleg csak arra 
van szükség, hogy átlagos, csinos kísérő legyen a férfi mellett, mert akkor a komolysága nem olyan 
riasztó az idegenek számára.

Ez biztosan megoldható.
Kristen hamar elaludt, és arra ébredt, hogy Stella becsörtet a szobájába. A kezében ott volt a 

mobilja, amelyből hangos, spanyolos zene szólt.
– Erre szoktam zumbázni – jelentette ki vidáman a titkárnő. – Maga is biztosan keményen edz, 

hiszen olyan vékony és sportos!
– Ó, nem – felelte Kristen, miközben kibújt a takaró alól. – Engem az is tálló takarítás tart fitten.
– Az istállótakarítás? – meresztett nagy szemeket Stella.
– Aha. Egy farmon élek, a szüleim szarvasmarhát tenyésztenek. Nincs jobb kardió, mint 

szénabálákat hordani a teheneknek.
– Ha maga mondja… – A titkárnő a fürdőszobára mutatott. – Tíz perce van.
Kristen elámult a csupa üveg és márvány fürdőszoba láttán. Milyen kár, hogy túl kevés idő áll 

a rendelkezésére, és nem élvezheti ki ezt a fényűzést! El len állt a kísértésnek, és nem használta a 
nyolcfejes masszázszuhanyt, viszont a narancsolajjal illatosított szappant és sampont nem hagyta 
ki.

Törölközőturbánnal a fején és puha köntösbe burkolódzva lépett ki a fürdőből, és vagy fél tucat 
emberrel találta szemközt magát, akik mind egyszerre beszéltek, ráadásul igen hangosan.



Amikor észrevették, hogy Kristen kijött, pár másodpercre csend lett, majd megint kitört a 
hangzavar.

– Ki mondta, hogy mossa meg a haját?!
– Nagyon szép a szeme. Szerintem azt kellene hangsúlyoznunk.
– Előbb a ruhát kellene látni. Csak utána tervezhetjük meg a sminket.
– A haját mindenképpen fel kellene tűznünk.
– Milyen ékszereket fog viselni, mert az sem mindegy.
Akár egy karmester, Stella magasra emelte a karját, majd egyetlen határozott mozdulattal 

nyugalomra intette a jelenlévőket.
– Csendet kérek! Maga pedig gyorsan üljön le oda – fordult hirtelen Kristen felé.
A lány helyet foglalt a felkínált széken, és rábízta magát a profikra. Két órával később Stella feladta 

rá az estélyi ruhát, majd a kezébe nyomott egy ékszeres dobozt.
– Ezt Dean küldte magának. Szeretné, ha ma este viselné.
Kristen elbizonytalanodott. Estélyi ruhára és ékszerre szüksége volt, hogy meggyőzően tudja 

alakítani a szerepét, ajándékra viszont nem.
– Ezt nem fogadhatom el – rázta meg a fejét.
– Dean kifejezett kívánsága, hogy viselje. De még ne vegye fel! Először ezt…
Újabb doboz került elő, és Kristen egy pár hosszú, estélyi ruhákhoz való kesztyűt talált benne.
– Várjon, segítek.
Valóban nem volt könnyű belebújni a könyékig érő selyemkesztyűbe.
– Na, most már kinyithatja a másik dobozt.
Kristen kissé ügyetlenül nyitotta fel az ékszeres dobozkát.
Elképedve bámulta a tartalmát.
– Ha a főnöke akarja, természetesen felveszem – mondta. – De semmiképp nem fogadhatom el.
Stella egy pillanat alatt a lány csuklójára kapcsolta a gyönyörű gyémánt karkötőt. A szikrázó 

kövek még jobban érvényesültek a fekete selyemkesztyűn.
– Gondolom, már érti, miért kapta – somolygott Stella. – Amikor Dean meglátta magát ebben a 

ruhában…
– Látott? Hát ott volt a butikban?
– Nem, dehogy. Egész délután üzleti telefonokat bonyolított le. De küldtem neki képeket 

magáról. És nagyon tetszett neki a ruha, viszont ragaszkodott a karkötőhöz.
– Akkor sem fogadhatom el.
Stella nevetett.
– A karkötő az öltözete szerves része, és ha úgy vesszük, egyfajta köszönetnyilvánítás. Ha nem 

akarja megtartani, az a maga dolga, de ezt Deannel kell megbeszélnie.
– Úgy lesz.
A  férfi nyolc órára ért a szállodába. Stella hátrált egy lépést, és úgy mutatta meg Kristent, 

mintha egy jól elvégzett feladat eredményét prezentálná.
A  férfi végigmérte a lányt. A  művészien feltűzött frizurájától egészen a fekete körömcipője 

sarkáig. Ha bárki más veti alá ilyen alapos mustrának, Kristent elöntötte volna a forróság. Dean 
Suminski pillantása azonban jéghideg volt, úgyhogy a bizsergés elmaradt.

– Tökéletes – állapította meg hűvösen.
– Még szép, hogy az – sugárzott Stella, aztán felkapta a kabátját és a táskáját, hogy távozzon. – Jó 

szórakozást! – búcsúzott.
Miután kettesben maradtak, Kristen vett egy nagy levegőt.
– Tényleg jól nézek ki?
– Már mondtam, hogy tökéletes – hangzott a rideg válasz. – Induljunk!
Kristen kissé kellemetlenül érezte magát. A férfi hűvös viselkedése miatt az volt az érzése, mintha 

valamit rosszul csinált volna. Holott mindenben Dean akaratának megfelelően járt el.
De akkor vajon miért ilyen ingerült az üzletember?
Felvette a fekete szaténstólát, aztán némán lelifteztek a hotel földszinti előcsarnokába.



Amikor kiléptek a hideg decemberi éjszakába, Dean vetett egy pillantást a semmit sem melegítő 
stólára, aztán gyorsan bevezényelte Kristent a rájuk várakozó kocsiba.

A limuzin elindult, ők pedig továbbra is hallgattak.
Kristen lopva a mellette ülő férfira pillantott. Dean fekete szmokingot viselt, fehér inggel, 

mellénnyel és nyakkendővel. Nyilván rettenetesen sokba került az ő ruhája is… És a parfümje is 
méregdrága lehetett. Kristen el sem tudta hinni, hogy ez valóban megtörténik vele. Hogy tényleg 
egy ilyen jóképű, vonzó fickóval „randizik”, aki mellesleg a világ egyik leggazdagabb embere.

Hirtelen gombócot érzett a torkában. Viszonylag kevés grennadyi parasztlánynak jutott 
osztályrészéül ekkora szerencse.

Ugyanakkor mégsem volt felhőtlen az öröme, hiszen a férfi kifejezetten mogorvának, vagy 
legalábbis távolságtartónak tűnt. És semmi sem utalt arra, hogy a legkevésbé is vonzódna hozzá. 
Hát persze, hiszen ez az este csak színjáték. Az a feladatuk, hogy eljátsszák, ők ketten egy pár.

Megköszörülte a torkát, mert elhatározta, hogy csak azért is megtöri a feszélyezett csendet.
– Még sosem volt rajtam ilyen kesztyű.
Dean láthatóan nem örült neki, hogy meg kell szólalnia.
– Különös, mit ki nem találnak a dúsgazdagok, hogy megkülönböztessék magukat az egyszerű 

halandóktól – felelte egykedvűen.
– Maga is egy a dúsgazdagok közül. – Kristen úgy vélte, ha már így is ilyen rosszkedvű a férfi, 

akár a karkötő kérdést is megbeszélhetik. – Ezt nem tarthatom meg – dugta Dean orra elé a 
csuklóját.

– Miért nem? – A férfi láthatóan meglepődött.
– Tíz perccel azután, hogy szóban megállapodtunk, alá is írtunk egy megegyezést, miszerint a 

mai estéért cserébe jár az iskoláimnak százezer dollár értékű számítógép. Karkötőről szó sem volt.
– Egy telefon az ügyvédemnek, aki pillanatok alatt összeállítja a megállapodás szövegét, majd 

elküldi e-mailben, én kinyomtatom, és már csak alá kell írni. Manapság minden fénysebességgel 
megy.

– Ne beszéljen mellé. A karkötőről volt szó. És arról, hogy egy ilyen ajándék mindent megváltoztat.
– Ezt hogy érti?
– Személyes síkra tereli a különben tisztán üzleti jellegű kapcsolatunkat.
A férfi értetlenül bámult Kristenre, aki felsóhajtott.
– Ha az ember összekeveri a magánéletét a munkájával, akkor nagyon csúnya dolgok 

történhetnek.
Dean szemében mintha megértés csillant volna.
– Ezt egészen úgy mondja, mintha tapasztalatból beszélne – állapította meg végül.
Kristen hallgatott.
– Nem akarja elmondani? Csak hogy jobban megértsem.
– Volt egyszer egy barátom, akinek valójában nem is én kellettem, csak a hercegnő közelébe 

akart jutni általam – bökte ki nehéz szívvel a lány.
Hosszú csend támadt.
– Az jó lecke lehetett – mondta kis idő elteltével Dean.
– Az volt. Igen fájdalmas lecke.
És akkor még finoman fogalmazott. Kristen szívét darabokra törte az a gazember. Olyannyira, 

hogy a lány azóta a gyöngéd érzéseket is száműzte az életéből. Már azt sem tudta elhinni, hogy 
egyáltalán létezik őszinte, igaz szerelem. Persze boldog és szerencsés kivételek mindig akadnak, 
Eva hercegnő például…

Noha ez az egész két éve történt, még mindig fájt neki.
– A leginkább az rázott meg, mennyire naiv voltam. De azóta szigorúan elválasztom egymástól 

a munkámat és a magánéletemet.
– Nos, helyesen teszi. Különben engem is egy keserű tapasztalat tanított meg erre. Ezért is 

gyűlöl annyira Alex herceg.
– Ha hasonló tapasztalatai vannak, akkor nyilván megérti, hogy semmit sem akarok kapni 



azon kívül, amiben eredetileg megállapodtunk. – A lány halkan felnevetett. – Leszámítva talán a 
kellemes estét. Tudja, elég rég nem voltam sehol.

Dean ábrázata megenyhült. Talán még mosolygott is.
– Jól van. Akkor az estély végeztével visszaadja nekem a karkötőt, rendben?
– Rendben.
Miután ezt megbeszélték, ismét hallgattak egy darabig. Kristen a férfi meg jegy zé sén töprengett. 

Lehet, hogy Alex herceg volt az, aki visszaélt Dean bizalmával, és kihasználta? Nem, az teljességgel 
lehetetlen…

Remélte, hogy a beszélgetés folytatódik, de Dean továbbra is makacsul hallgatott. Kristennek 
már kezdett az idegeire menni a csend.

– Mi történt annak idején? – szakadt ki belőle a kérdés.
– Tessék? – lepődött meg a férfi.
– Ki volt az, aki kihasználta? Csak nem…?
– Nem beszélek a magánéletemről.
– Pedig sokat segítene vele. Nem tudtam, hogy a királyi családnak később majd el kell 

magyaráznom, miért vettem fel magával a kapcsolatot.
– Hogyhogy? Hát nem Eva hercegnő küldte?
Kristen nem tudta volna megmondani, hogy a férfi hangjában csodálkozás vagy bosszúság 

vibrál-e.
– Nem. Egyszerűen furcsállottam, hogy a maga vállalata nincs rajta a listán. Fogalmam sem 

volt róla, hogy ez nem véletlen, hanem azért van, mert összekülönböztek a herceggel. Ha ezek után 
kiderül, hogy a saját szakállamra idejöttem, valószínűleg nem fognak megdicsérni.

– Akkor szerintem ne mondja el.
A lány megütközve nézett rá.
– A hallgatás is egyfajta hazugság.
Dean szeme résnyire szűkült.
– Bizonyára van B terve. Vagy tévedek?
– Nekem csak egy tervem volt – vonogatta a vállát Kristen. – Nevezetesen, hogy januárban 

bejelentem az udvarnál, hogy ön székhelyet keres a cégeinek Grennadyben.
– Erre ne számítson.
– Már nem számítok. De nem tudhattam, hogy maga és Alex herceg ősellenségek.
– Én nem fogalmaznék ilyen erősen. Az azonban tény, hogy őfensége nem sokra becsül.
– Ezt nem értem…
– Még Alex Sancho sem tökéletes – nevetett fel gúnyosan Dean.
– Imádja a hercegnőt, keményen dolgozik, mindig barátságos a személyzethez. Jó ember – 

bizonygatta Kristen.
– Azért szentté ne avassa. Nem volt mindig ilyen jó fiú.
– Én is tisztában vagyok vele, milyen léha életet élt fiatalabb korában. De fiatalon mindenki 

követ el hibákat. Talán még maga is… Ahogy mondani szokták: fiatalság, bolondság.
Dean vágott egy grimaszt.
– Akkoriban tényleg bolond voltam, az biztos.
Kristen felsóhajtott.
– Jól van. Akkor most szépen mesélje el, hogy megértsem, mi ez az egész. Hogy miért kell 

bocsánatot kérnem, ha visszamegyek az udvarba.
– Mondja csak egyszerűen, hogy bocsássanak meg, amiért fogadatlan prókátorként 

beleavatkozott az ügyeikbe.
– Kérem, avasson be!
– Nem.
Dean hangja egyértelművé tette, hogy semmi remény, ráadásul ugyanebben a pillanatban a férfi 

telefonja is megszólalt, így egy csapásra véget ért a beszélgetés.
Kristen csalódottan bámult ki az ablakon. A házakat és a villanyoszlopokat csillogó karácsonyi 



füzérekkel díszítették, pompás látvány volt a díszkivilágítás. Kristennek a lélegzete is elakadt, 
miközben nézte. Kezdte úgy érezni, hogy kevés lesz ő ehhez a feladathoz.

Miután Dean eltette a telefont, ő nem kezdte kérdésekkel bombázni a hercegről. Úgy döntött, 
elengedi a témát, és vállalja a felelősséget a döntéséért. A nyomasztó csendet azonban nem sokáig 
viselte el.

– Milyen szép a város! – sóhajtotta. – Már teljes karácsonyi díszben pompázik.
– Ó, igen. Évről évre egyre hamarabb kezdődik a karácsony. – Egy időre a férfi elhallgatott, 

majd hirtelen megkérdezte: – Járt már New Yorkban?
– Nem, ez az első alkalom. Ami azt illeti, nem jártam túl sok helyen.
– Ehhez képest nemzetközi alapítványt akar létrehozni.
A hangja nem fitymáló volt, inkább kíváncsi, úgyhogy Kristen őszintén válaszolt:
– A mai este az első, hogy elhagyom a csigaházamat, és kimerészkedem a való életbe.
– Jól teszi.
A lány megkönnyebbült, hogy Dean már nem elutasító, „csak” hűvös és merev.
– De remélem, tisztában van vele, hogy nagyon fontos embereknek fogom ma bemutatni. 

Muszáj jó benyomást keltenie.
– Azzal sosem volt gondom. Képes vagyok jó első benyomást kelteni.
Dean mosolya most tűnt először igazán őszintének.
– Látja, ezt készséggel elhiszem.
Kristen örült a bóknak. Ha továbbra is ilyen kedves lesz velem, gondolta, a végén még vigyáznom 

kell, nehogy beleszeressek…
Az  autó megállt, a sofőr kinyitotta nekik az ajtót. Dean kiszállt, majd a kezét nyújtotta 

Kristennek. A keze melege jólesett neki, és ahogy a férfi gyengéden kisegítette, egész közel húzta 
magához a lányt. A pillantásuk egybekapcsolódott, kicsit hosszabb időre is, mint szerették volna. 
Hiszen egyikük sem akarta a munkát összekeverni a magánélettel. De Kristen azért eltöprengett 
rajta, mit tenne, ha a férfi egyszer igazi randira hívná.

Hát nem őrület?
Szinte egyszerre kaptak észbe és húzódtak el egymástól. Mintha ebben a két másodpercben 

mindketten feltették volna maguknak a kérdést, mi lenne, ha engednének a vonzalomnak. Aztán 
mindketten gyorsan elvetették az ötletet.

Dean belekarolt a lányba, majd elindult vele a szálloda felé. Az előcsarnokban aztán megkeresték 
a liftet, mert a bálterem a sokadik emeleten volt. Amint becsukódott mögöttük a liftajtó, Dean 
elhúzódott Kristentől, és zsebre dugta a kezét.

Az a néhány pillanat ott, a kocsi mellett ráébresztette, hogy kívánja a lányt. Jobban, mint eddig 
bárkit. Jobban vonzódott Kristenhez, mint ahogy eddig lehetségesnek tartotta. És nem csak Kristen 
testi adottságai miatt. Hanem mert kezdte őt megkedvelni.

Az idejét sem tudta, mikor volt valaki utoljára ilyen őszinte hozzá. De bármennyire is tetszett 
neki a lány, nem lehet köztük semmi.

Amikor felértek, és a felvonó ajtaja kinyílt, Kristen felszisszent.
– Ó, istenem, de szép!
A bálterem ajtaját fenyőágakkal rakták körbe. A benti asztalokat piros abrosszal terítették meg, 

mindegyik közepén, egy gömbakvárium-szerű alkalmatosságban egy-egy fehér csillag díszlett. 
Kristálypoharak, ezüst evőeszközök csillantak a gyertyafényben. A plafonon csillag formájú, apró, 
fehér lámpák világítottak.

– Ugyan már! Ez csak afféle karácsonyi dekoráció. – A férfi a derekára tette a kezét, és kivezette 
a liftből. – Nem látott még ilyet? A hercegnője nem sok helyre vihette magával.

– Eddig a háttérben tevékenykedtem, de most pontosan azon vagyok, hogy ez megváltozzon.
– Dean Suminski! De örülök, hogy látom!
Odafordultak, ahonnan a kiáltást hallották. A  mély hang tulajdonosa George Perkins volt, a 

házigazda, egy hórihorgas, hófehér hajú, kék szemű férfi.



– Nem is reméltem, hogy eljön.
Dean kezet nyújtott.
– Köszönöm a meghívást, George. És önnek is, Lorraine – üdvözölte a már nem egészen fiatal, 

de még mindig karcsú és mutatós háziasszonyt. – Be mu ta tom a barátnőmet, Kristen Andersont – 
tolta előre Kristent. – Kristen, az úr George Perkins, a házigazdánk, valamint gyönyörű felesége, 
Lorraine.

– Elragadó ez a karácsonyi dekoráció – lelkesedett a lány.
– Köszönöm, igazán kedves, hogy ezt mondja. – Lorraine a gyémánt nyakékével játszott. – 

Minden évben jót vitatkozunk azon, hogy egyszerű és elegáns legyen, vagy fényűző. Mint látja, 
idén az egyszerű és elegánsra esett a választásunk.

– Tökéletes – mondta Kristen.
Közben egy középkorú pár érkezett, és Dean magával húzta Kristent a bálterem közepe felé.
– Megdicsérhette volna a nyakéket – jegyezte meg közben a lány. – A háziasszony mindvégig 

arra próbálta felhívni a figyelmet. Tudja, egy nő mindig örül a bókoknak. És mivel ezt az ékszert 
valószínűleg a férjétől kapta, George-nak is örömet szerzett volna azzal, ha megdicséri.

– Állítsa le magát, kislány! Tudom, hogyan kell viselkedni egy társasági eseményen.
– Jason barátja a jelek szerint más véleményen van.
Dean lekapott két pohár pezsgőt egy arra elhaladó pincér tálcájáról.
– Jason szeret úgy viselkedni, mintha ő lenne az anyukám.
– Az lehet. De engem ő kért meg rá, hogy kísérjem el magát ide, és próbáljam árnyalni a képet, 

amelyet kialakított magáról. Szóval lehet, hogy érdemes lenne hallgatnia rám.
Dean felsóhajtott. Bár kissé kifacsartnak tartotta a lány logikáját, azért volt némi igazság abban, 

amit mondott.
– Csak azt kérem, hogy ne mondjon semmi olyat, amivel bajba sodorhat.
– Ettől nem kell félnie.
Kristen elvette az egyik pezsgőt a férfitól, aztán körülnézett. Dean közben lopva őt csodálta. 

Majdnem meg is mondta neki, milyen jól néz ki, de még időben észbe kapott. Jobb, ha nem hívja ki 
maga ellen a sorsot, és inkább nem bókol. Aztán megnézte a szomszédos asztalokon lévő számokat 
meg a kezébe nyomott ültetési rendet.

– Erre jöjjön! – mutatta az utat. – A harmincegyes asztalnál ülünk.
Útban az asztal felé számos hölgynek és úrnak bemutatta Kristent, de senkinél nem időztek 

annyit, hogy komolyabb beszélgetés alakuljon ki. Erre nem is volt szükség. Úgy egyeztek meg 
Jasonnel, hogy megmutatja, milyen oldott és jókedvű tud lenni egy csinos lánnyal az oldalán.

Ekkor Pete és Belinda Kaufman lépett oda hozzájuk, egy fiatal házaspár, akiknek 
reklámügynökségük volt. Néhány reklámkampányt már Deannek is levezényeltek, úgyhogy jól 
ismerték egymást. A párnak nemrég született gyereke, és mivel Kristen élénk érdeklődést mutatott 
a baba iránt, a fiatalasszony mutatott nekik néhány fényképet.

Deannek fogalma sem volt, mit szóljon a kopasz, elálló fülű baba láttán, akinek nyálbuborékok 
csillogtak a szája sarkában. Még szerencse, hogy Kristen őszinte elragadtatással felsóhajtott:

– Micsoda gyönyörű, okos szeme van!
– Igen, tényleg gyönyörű – ismételte sután a férfi, és miután a szülők halló tá vol sá gon kívül 

kerültek, hálásan odahajolt Kristenhez. – Köszönöm, hogy megmentette a helyzetet.
A lány nevetett.
– De hiszen én komolyan gondoltam! Szerintem minden baba édes a maga módján.
– Ha így gondolja…
– Semmi sem tökéletes. Viszont mindenkiben van valami szép. Azt kell meg ke resni, és akkor 

őszintén tudunk bókolni is.
– Ezt szépen mondta. Arra menjünk! – Dean megint az asztaluk felé kezdett mutogatni, de 

Kristen nem mozdult.
– Nem sok gyerekkel volt dolga, ugye?
– Eltalálta. Ami azt illeti, próbálom kerülni őket. Nem tudok bánni a gyerekekkel.



– Nem kell ahhoz különleges tudás. Belülről jön.
– Nekem nem. Nem volt példaképem, tudja.
– Ó, bocsánat. Elfeledkeztem róla, hogy a szülei…
– Sose mentegetőzzön. Rég volt. Már túl vagyok rajta.
Kristen szomorúan megcsóválta a fejét.
– Ha túl lenne rajta, nem kerülné a gyerekeket.
A szemében együttérzés csillant, és Deanen különös érzés lett úrrá. Milyen jó lenne, ha ez a lány 

tényleg megértené!
Aztán gyorsan elhessegette a gondolatot.
– Tulajdonképpen nem számít, túl vagyok-e rajta. Fárasztó, egész embert kívánó munkám van, 

nincs hely az életemben családnak, gyerekeknek.
– Ugye tudja, hogy ezzel csak még kívánatosabbá teszi magát a nők szemében? – Kristen 

rákacsintott. – Minden lány leghőbb vágya, hogy odaadó családapává változtasson egy 
meggyőződéses agglegényt.

Elnevette magát, aztán előremutatott.
– Ott a harmincegyes asztal. Leülünk?
A  férfi megkönnyebbülten fellélegzett, azt hitte, ezzel témát válthatnak, ám amikor kihúzta 

Kristen székét, a lány azt mondta:
– Én egyébként sok gyereket szeretnék.
Mondjuk, még ez is sokkal jobb volt, mintha továbbra is róla beszéltek volna.
– Hogyan? Ha egyszer iskolákat fog működtetni szerte a világon…
– Anyám majd segít – nevetett Kristen. – Biztos vagyok benne, hogy nagyon lelkes nagymama 

lesz.
Dean hallgatott. Az ő nagyanyja nem volt valami lelkes, ami azt illeti. A nevelés nála azt jelentette, 

hogy jól megverte a kis Deant, például olyasmiért, hogy ötévesen kilötyögtette a bögréből a tejet.
– Nem tudom elképzelni az életemet saját család nélkül – tette hozzá a lány.
Dean egy pillanatra lehunyta a szemét. Elfogta az irigység, mert az jutott eszébe, hogy ha valaki 

ennyire akar családot és gyerekeket, annak biztosan csodás gyerekkora lehetett.
Hamarosan felszolgálták a vacsorát. A fő fogás marhasteak volt sült zöldségekkel, ami igazából 

egyáltalán nem karácsonyi étel. A férfi nagy meglepetésére Kristen néhány perc alatt megette az 
egészet, és várakozóan körbenézett, mikor hozzák már a pincérek a desszertet, a crème brûlée-t.

Aztán hirtelen felderengett neki, miért van a lánynak ilyen jó étvágya.
– Ó, te jó ég! Hiszen ma még nem is ebédelt, ugye?
– Nem gond – vonogatta a vállát Kristen. – Hiszen gyakorlatilag átaludtam az egész napot.
Kedves mosolya megmelengette Dean szívét. Ez a nő nem színészkedett, nem játszotta meg 

magát, valóban nagyon élvezte az estét.
Jó érzés volt, hogy ő szerzett neki ilyen örömet.
– A jelek szerint elég éhes lehetett – intett Kristen tányérja felé.
– Ó, ne higgye! Én mindig ennyit eszem. – A lányból kipukkadt a nevetés, és Deant magával 

ragadta a hangulat. Ő is nevetett, olyan arcizmait vette használatba, amiket talán még soha. 
Kristen volt a legőszintébb, legnyitottabb ember, akivel valaha találkozott. És Dean istenien érezte 
magát a társaságában.

Az asztaluknál ülő egyik hölgy, Gina McMurry ekkor közelebb hajolt Kris ten hez.
– Nem akartam hallgatózni, de azért hallottam. És higgye el, nagyon irigylem magát. Úgy 

szeretek enni, de sajnos nem lehet!
– Ha ennyit ennék, akkora lennék, hogy nem férnék be az ajtón – csatlakozott hozzájuk a 

harmadik hölgy, Sherri Johnson is. – Mondja, hogy csinálja, hogy ilyen karcsú? Mi a titka?
A három nő élénk beszélgetésbe fogott, és Dean már egyáltalán nem félt, hogy Kristen valami 

rosszat mond majd. Ő is érdeklődéssel hallgatta, miket mesél a lány az életéről.
A vacsorát követően a zenekar játszani kezdett, és elkezdődött a tánc. Majd nem minden férfi 

elindult a parkett felé a kísérőjével, és Dean tudta, hogy rosszul venné ki magát, ha nem követné 



a példájukat.
Felállt, és a kezét nyújtotta:
– Szabad?
– Persze. Nagyon szeretek táncolni.
Amikor kiértek a táncparkettre, és összesimultak, Dean majdnem eltolta magától a lányt, olyan 

erővel tört rá a vágy. Pedig mi sem természetesebb, mint az, hogy kívánja Kristent, aki álmai nője 
lehetett volna, ha Dean szokott volna nőkről álmodozni.

A felismerés fura örömmel töltötte el a férfit. Hirtelen erős késztetést érzett, hogy megcsókolja 
Kristent, mi több, magához szorítsa, és ne engedje el soha többé.

Ugyanakkor persze tudta, hogy ez nem lehetséges. Hiszen sejtelme sem volt róla, milyen is a 
boldog családi élet. Nem tudta, mit jelent férjnek és apának lenni. És akkor ott volt még az az ügy 
is Alex Sanchóval…

Amint a lány rájön, milyen ember is ő valójában, azonnal fel fogja húzni a nyúlcipőt.
A gondolat elkedvetlenítette. Megállt tánc közben, és elengedte Kristent.
– Rám tört a fáradtság. Menjünk vissza az asztalhoz. Jason egyébként is csak annyit kért, hogy 

mutassam meg magam, és ennek már rég eleget tettem.
Még mielőtt a lány bármit válaszolhatott volna, megfogta a kezét, és visszaindult vele az 

asztalukhoz.
Még el sem érték a székeiket, amikor Winslow és Julia Osmond jelent meg a színen. A házaspár 

volt a tulajdonosa New York egyik legnagyobb befektetési alapjának.
– Úgy hallom, a részvényei árfolyama lassan kezd magához térni – jegyezte meg Winslow.
– Hála magának – felelte Dean. – És a ma délutáni beszélgetésünknek.
Kristen megérintette a vállát.
– Azt ígérted, ma este nem lesz szó üzletről.
Winslow Osmond nevetett.
– Az én feleségem is mindig ezt szokta kérni tőlem. Ki tudja, miért. Hol ismerkedtek meg?
– Párizsban.
– Ó, milyen romantikus! – sóhajtotta Julia Osmond.
– Nem volt az – nevetett Kristen. – Ugyanis üzleti ügyben találkoztunk. Eva Latvia von Grennady 

hercegnőnek dolgozom.
– Ó! Nem ő az, aki hozzámegy ahhoz az elragadó herceghez?
– De igen. Alexandros Sanchóhoz.
– És milyen üzletről volt szó, ha szabad érdeklődnöm? – pillantott Deanre Winslow.
A férfi Kristenre sandított, de aztán úgy döntött, megmondja az igazat. Minden bizonnyal a 

lány is így tenne.
– Kristen szeretne rábeszélni, hogy tegyem át a cégem székhelyét a hazájába, Grennadybe. De 

erről szó sem lehet.
– Miért nem?
– Mert az új játékunk fejlesztésének béta fázisa januárban indul. Ilyen körülmények között nem 

zavarhatom meg az embereimet egy költözéssel. Leg fő kép pen, hogy így is elég nehezen megy a 
munka.

Winslow tiltakozva hadonászni kezdett a whiskyspoharával.
– És arra nem gondolt, hogy egy kis változás jót tenne az emberei kreativitásának?
Dean összeráncolta a homlokát, ám az üzletember folytatta:
– Grennady nagyon híres a síterepeiről. Lehet, hogy a téli sportok és a gyönyörű természeti 

környezet visszaadnák a munkatársai életkedvét.
– Hol vannak a cége irodái? – érdeklődött Julia Osmond.
– Manhattanben.
– Vagyis a fejlesztők naponta kétszer küzdenek meg az idegtépő csúcsforgalommal, ráadásul az 

irodában is óriási a nyomás.
– Gondolja, máshol kisebb lenne? – Dean csak mosolygott Winslow felvetésén.



– Ki tudja? – A férfi Dean vállára tette a kezét. – Az embereimmel holnap délben tartunk egy 
kis karácsonyi összejövetelt. Örülnék, ha maga és Kristen is eljönnének.

– Boldogan – vágta rá a lány, és Dean, aki épp kifogásokat keresett, elcsodálkozott. Tehát akkor 
Kristennek sem gond, ha tovább kell maradnia?

– Ott leszünk – bólintott rá. – Majd küldje át az étterem címét és a pontos időpontot.
– Nem felejtem el! – Winslow alaposan hátba veregette, majd karján a nejével távozott.
– Ha csak udvariasságból mondott igent – fordult Kristenhez a férfi –, akkor ne izguljon. Egyedül 

is szívesen elmegyek, nem muszáj velem tartania.
– Osmond meglehetősen befolyásos üzletember, nem?
– De igen. A legbefolyásosabbak egyike.
– Akkor el kellene mennünk.
– Nem bánja, hogy emiatt még egy nappal tovább kell maradnia New Yorkban?
– Ma még csak szombat van, szóval nem. – Kristen végignézett magán. – Viszont attól tartok, 

nincs semmim, amit felvehetnék. Ezt a ruhát aligha viselhetem ebédnél, és a fekete nadrág, fehér 
blúz kombinációt sem, amelyben iderepültem.

– Jól van. Akkor holnap reggeli után vásárolni megyünk. Ugyanoda, ahol ezt is vette. És 
esküszöm, hogy holnap háromkor kiviszem a reptérre – fogadkozott Dean, akinek azonban egyre 
fokozódtak a rossz érzései ezzel az egésszel kapcsolatban.

Főként azért, mert már megint módosítottak az eredeti megállapodásukon.


