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Michelle Smart

Bécsi keringő



 1. FEJEZET

Tabitha Brigstock betolta a kézikocsit a mosodába, és kiemelte belőle a nehéz szennyeszsákot. 
Használt törölközők és ágyneműk voltak benne azokból a szállodai lakosztályokból, amelyeket 
már kitakarított. Mindent bepakolt az egyik mosógépbe, aztán betolta a kocsit a folyosó végén lévő 
helyiségbe, ahol a többi szennyeskocsit is tárolták. A keze száraz volt, helyenként ki is vörösödött, 
de nem volt ideje arra sem, hogy bekenje a krémmel, amit erre a célra vásárolt. Az alkalmazottak 
szobái ugyanis a szálloda túlfelén voltak, ahová eljutni nagyjából negyedórás sétát jelentett.

Ehelyett felment az első emeletre, és elsétált egészen a folyosó végéig, majd bekopogott. Mivel 
senki nem nyitott ajtót, végül kénytelen volt a saját generálkulcsát használni.

– Üdv, Mrs.  Coulter! – kiáltotta derűsen, amikor belépett a luxuslakosztályba. – Hogy érzi 
magát? Elnézést kérek, hogy nem jöhettem hamarabb, de miután végeztem a saját emeletemmel, 
ki kellett segítenem a másodikon is.

A  nyolcvanhárom éves Mrs.  Coulter a bécsi Basinas Kastélyhotel legidősebb vendége volt. 
Szegényke elkapott valami vírust, aminek következtében vagy két hete az ágyat nyomta.

Tabitha komolyan aggódott miatta, és rendszeresen meglátogatta, hogy lássa, hogy van. Az idős 
hölgy szerencsére szépen javult, ma már fel is kelt, felöltözött, és az asztalnál fogyasztotta el az 
ebédjét, ahonnan pompás kilátás tárult elé a kastélykertre.

Mrs.  Coulter mosolyogva üdvözölte, a szemébe visszatért az a vidám csillogás, amit Tabitha 
annyira hiányolt az elmúlt két hétben.

– Sokkal jobban vagyok, köszönöm. Kedves volt tőled, hogy megkérted Melanie-t, ugorjon be 
hozzám, és kérdezze meg, nincs-e szükségem valamire.

– Elhoztam a vitaminokat, amiket kért. – A lány az asztalra tette a dobozt.
– Angyal vagy! – sóhajtotta hálásan az öreg hölgy. – Nem iszol velem egy csésze teát?
Tabithának volt még húsz perce az ebédidejéből, így helyet foglalt az asztalnál, és töltött magának 

a tálcán lévő kannából.
A  fárasztó hatórás műszak után csodálatos érzés volt egy kicsit ülni végre! A  szállodában 

általában véve is nagy volt a hajtás, de most különösen izgatottan futkosott mindenki. A görög 
tulajdonos, Giannis Basinas ma este álarcosbált rendez, melyen kizárólag a leggazdagabb és a 
leghíresebb emberek vehetnek részt a világ minden tájáról.

Tabitha az elmúlt öt hónapban, mióta itt dolgozott, csak néhányszor találkozott a férfival, aki 
természetesen egyetlen pillantásra sem méltatta. Neki azonban valamiért minden alkalommal 
nagyot dobbant a szíve, valahányszor meglátta a mindig komoly, özvegy üzletembert.

A szálloda valamikor királyi palota volt, de költséges átalakításokkal Európa egyik legdrágább 
szállodája lett belőle. Már itt dolgozni is megtiszteltetést és rangot jelentett. De ha valaki nem 
tudta tartani a megfelelő színvonalat, akkor azonnal repült.

Tabitha nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását, mert nem lett volna hová 
mennie. Hiába keresett itt viszonylag jól, még mindig nem sikerült összegyűjtenie annyit, hogy egy 
valamirevaló albérlet kaucióját kifizesse belőle.

– Reméltem, hogy eljössz – mondta Mrs. Coulter.
– Szeretne kártyázni? – mosolyodott el Tabitha. – Talán egy partira van még időm.
– Nem, kedves, ennél sokkal fontosabb dolgunk van. A ma esti bálról szeretnék veled beszélni.
– Az álarcosbálról?
– Még szép! Talán másik bált is rendeznek ma? – Az idős hölgy cinkosan elmosolyodott. – Nagy 

hírem van! Képzeld, szereztem belépőjegyet!
– Komolyan? – Ez már önmagában nagy szó volt, hiszen a belépők névre szóltak, és darabonként 

negyvenezer euróba kerültek. Így akarták biztosítani, hogy tényleg csak a világelit juthasson el 
a rendezvényre. Mindenekelőtt a világelit harminc alatti, szingli, nőnemű fele. Nyílt titok volt 



ugyanis, hogy Giannis Basinas nősülni szeretne, és arra használja a bált, hogy körülnézzen kicsit.
– Hogy jutott hozzá a jegyhez? – tudakolta izgatottan Tabitha.
– Egy hölgynek mindig vannak titkai, kedvesem – kacsintott rá az idős asszony.
– Segítsek készülődni? A délutáni műszakomnak négykor van vége, utána eljövök, és…
– A jegyet neked szereztem, kedvesem – szakította félbe Mrs. Coulter.
– Hogy mi? – Tabitha csak tátogott.
Az asszony előrehajolt, és megszorította a kezét.
– Nagyon hálás vagyok neked, gyermekem. Hiszen mióta Bécsbe érkeztem, odaadóan törődsz 

velem, gondoskodsz rólam, ápolsz a betegségemben, holott a saját gyerekeim arra sem veszik a 
fáradságot, hogy telefonon felhívjanak, és megkérdezzék, hogy vagyok. – Felháborodottan húzta 
össze finom vonalú szemöldökét. – Te vagy az én egyetlen napsugaram ebben a csúnya világban, és 
úgy érzem, ez a legkevesebb, amit hálám és nagyrabecsülésem jeleként megtehetek érted.

Tabitha könnyekig meghatódott. Az utolsó ember, aki ilyen kedveset mondott neki, az édesapja 
és az apai nagymamája volt. Mrs.  Coulter épp rá, a nagyanyjára emlékeztette, ezért is érezte 
kötelességének, hogy foglalkozzon vele.

– A jegy az én nevemre szól, ma este tehát Amelia Coulter leszel, drágám. Francia pezsgőt iszol, 
jóképű férfiakkal táncolsz, egy teljes éjszakán át azt teszel, amit csak akarsz. És olyan környezetben 
lehetsz, ami a születésednél fogva megillet.

Honnan tudhatja ezt Mrs. Coulter?!
Tabithának a neve volt az egyetlen, ami megmaradt az örökségéből. A mostohája minden mást 

elvett tőle. Az otthonát, a pénzét, a lehetőségeit, a jövőjét.
– Nézz csak be a szekrényembe, kedvesem! – biztatta az öreg hölgy. – A jobb oldali ajtót nyisd ki!
Tabitha az utasítást követve egy csodaszép báli ruhára bukkant. A  halvány rózsaszínű 

ruhakölteményt aranyhímzés és csillogó ékkövek díszítették, bármelyik tizennyolcadik századi 
hercegnő boldogan viselte volna.

Mellette egy polcon hófehér, arany sarkú báli cipő állt, nem messze tőle arannyal hímzett fehér 
selyemmaszk pihent, melyet körben halvány rózsaszín tollak ékesítettek.

– Honnan tudta a méretemet? – kérdezte reszkető hangon Tabitha. – De min  degy is, ezt 
nem fogadhatom el. Ha rajtakapnak, azonnal kirúgnak. Va la mennyiün ket nyomatékosan 
figyelmeztettek, hogy tartsuk magunkat távol a vendégektől, ha nem akarunk repülni.

– Ugyan! – Mrs. Coulter legyintett. – Az emberek azt látják, amit látni akarnak. Senki sem számít 
rá, hogy egy szobalány vendégként bukkan fel ezen a bálon. Gyere vissza a szobámba, ha végeztél a 
munkával. Iderendeltem egy fodrászt, aki igazi hercegnőt varázsol belőled. Holnap pedig elvárom, 
hogy ebédidőben meglátogass, és elmeséld, mi történt a bálon. Amilyen gyönge vagyok, úgysem 
tudnék élvezni egy ilyen társasági eseményt, de másodkézből azért átélhetem az élményt.

Tabitha szemébe könnyek szöktek. Hosszú évek óta nem tett érte senki ennyit, mint ez az idős 
asszony.

– Ne félj, kedvesem – mondta neki gyöngéden Mrs. Coulter. – Istenien fogod érezni magad. Rád 
fér a szórakozás, hidd el, aggodalmaskodni később is ráérsz.

Giannis Basinas elhagyta bécsi lakását, és elindult a rózsabokrokkal szegélyezett úton, mely 
a szállodájához vezetett. Persze ha Bécsben tartózkodott, akár az egyik luxuslakosztályt is 
használhatta volna, de hacsak lehetett, próbált egy kis privát szférát teremteni magának, ami – 
tekintve népes és kíváncsi családját – igencsak ritka kincs volt számára.

A  családja volt az oka annak is, hogy most szmokingban igyekezett a nagy álarcosbálra. 
A  harmincötödik születésnapját követően ugyanis a nővére és a húgai rágni kezdték a fülét, 
hogy itt az ideje újranősülnie. És Giannis lassan belátta, hogy igazuk van. Így aztán kihasználta 
a lehetőséget, hogy tartozott egy szívességgel az egyik barátjának: elhatározta, hogy az Alessio 
Palvetti kedvéért rendezendő nagyszabású bálon körülnéz egy kicsit. És ha az Igazit nem is találja 
meg – mert ezt azért nem tartotta nagyon valószínűnek –, legalább meggyőzi a családot, hogy 
mindent megtesz az ügy érdekében.



Ötven vendéget személyesen a legfiatalabb húga, Niki választott ki: csupa egyedülálló, harminc 
alatti hölgyet, akik mind gazdag és előkelő családból származtak.

Giannis számára fontos volt, hogy a jövendőbelijének saját vagyona legyen, nem akarta ugyanis 
elkövetni azt a hibát, amit az első házasságakor. A második feltétele úgy hangzott, hogy az új 
asszony is akarjon gyermeket. Végezetül pedig díjazta volna, ha a hölgy mutatós. Nem vágyott 
szupermodellszerű szépségre, de a megnyerő külsőt elengedhetetlennek találta. Elvégre mégiscsak 
együtt fogja leélni az életét ezzel a nővel, muszáj, hogy vonzónak találja, nem igaz?

A hátsó bejáraton át ment be a szállodába, melyet két évvel ezelőtt vásárolt meg. Milliókat költött 
az egykori palotára, mire világhírű szállodává alakíttatta. Természetesen nem ez volt az egyetlen 
értékes ingatlana, számos hasonló hotellel rendelkezett még, ráadásul a bevételei jelentős részét 
nem is a szállodáknak, hanem a nemzetközi hajózási társaságának köszönhette.

Alighogy belépett az épületbe, észrevett egy ifjú hölgyet a lépcsőn. A  kezében egy aranyos 
borítékot tartott, nyilván a meghívót, és annyi bizonytalanság volt a mozdulataiban, hogy Giannis 
önkéntelenül másodszor is rápillantott. Aztán újra…

Bár a karcsú, fiatal nő arcát jórészt eltakarta az aranyszálakkal hímzett, rózsaszín tollakkal 
díszített álarc, volt benne valami, ami megdobogtatta a férfi szívét. Egyszerűen képtelen volt 
levenni róla a szemét. Elengedte a kilincset, és megbűvölten elindult a lépcső felé.

A  lány kicsit alacsonyabb volt annál, amilyennek kezdetben tűnt, de közelről Giannis még 
lenyűgözőbbnek találta. Hercegnőruháját, elegáns kontyba csavart mézszőke haját, karcsú nyakát, 
melyet a fülbevalóhoz illő szikrázó arany nyakék díszített.

Soha életében nem látott még ilyen varázslatos teremtést.
– Kicsit elveszettnek tűnik, kisasszony – szólította meg angolul.
A lány ráemelte búzavirágkék szemét, és telt, rózsás ajka mosolyra húzódott.
– Megmutassam, hol gyülekeznek a vendégek, vagy még vár valakit?
– Nem várok senkit – rázta meg a fejét a szép ismeretlen, akinek ujján Giannis egyetlen gyanús 

gyűrűt sem látott. Derűs hangulatban nyújtotta neki a karját.
– Akkor engedje meg, hogy a terembe kísérjem, Miss…
– Tabitha. – A maszkban is látni lehetett, hogy a szépséges teremtés elpirult. – A nevem Tabitha.
– Örülök, hogy megismerhetem, Tabitha. Én Giannis Basinas vagyok, és boldogan ajánlom fel 

önnek a szolgálataimat.
Tabitha szerette volna leharapni a nyelvét. Hogy lehetett ilyen ostoba, hogy megmondta az 

igazi nevét? Hiszen ő ma este Amelia Coulter! Még oda sem ért a bálra, és máris elárulta magát! 
Ráadásul nem másnak, mint a cég tulajdonosának.

Először vissza akarta utasítani Mrs. Coulter nagylelkű ajándékát, de végül nem tudott ellenállni 
a kísértésnek, hogy egy napra visszatérhessen abba a fényűzésbe és pompába, amibe született. Ha 
az apja még élne, biztosan ő is meghívót kapott volna az álarcosbálba.

Dobogó szívvel tette a férfi karjára a kezét.
Giannis magas volt, barna haját oldalt és hátul rövidebbre vágatta. Az orra kicsit hosszabb volt 

annál, amit rendszerint előnyösnek tartanak, az álla meg szögletesebb, de volt benne valami őrülten 
vonzó. Hogy a tiszta, kék szemét találta annak, a szépen formált ajkát vagy a széles járomcsontját, 
azt Tabitha nem tudta volna megmondani.

– Anglia melyik részéből érkezett? – érdeklődött a férfi.
– Oxfordshire-ből.
– Az egy gyönyörű grófság!
Igen, az, gondolta Tabitha, és a szíve megtelt fájdalommal. Amióta el kellett hagynia az otthonát, 

kerülte az egész környéket. Túlságosan nagy gyötrelmet okozott volna, ha látja, mit veszített.
– Oxfordban tanultam. Pontosabban a wiltshire-i Quilton House-ban. Ismeri?
– Hogyne. Quilton House valóságos fogalom. – Csak az igazán gazdagok fiai tanulhattak abban 

az internátusban.
– Ön melyik iskolába járt?
– A beddingdalesi lányiskolába.



Giannis felnevetett.
– Az első barátnőm is oda járt. Most megkérdezhetném, ismerte-e, de valószínűleg nem, mert 

egyidős volt velem, és maga sokkal fiatalabb, mint én.
– Így igaz.
Erre a férfi még harsányabban felkacagott.
– Maga aztán nem sok időt pazarol felesleges udvariaskodásra!
– Elnézést, igazán nem akartam…
– Sose szabadkozzon! – Giannis megállt, és rászegezte átható tekintetét. – Az őszinteség ritka 

kincs a mi felszínes, tettetésen alapuló világunkban.
Megérkeztek az ajtóhoz, amelyen túl a vendégek várakoztak a bálterem kinyitására. Míg Tabitha 

lázasan törte a fejét, hogyan szökhetne meg a férfi elől, Giannis lovagiasan ajkához emelte a kezét, 
és csókot lehelt rá.

– Sajnos most mennem kell, mert még a bál kezdete előtt el kellene intéznem néhány dolgot. 
De amint végeztem, megkeresem, ígérem – mormolta, és Tabitha megborzongott. Bár nem tudta 
volna megmondani, hogy ennek a csók vagy inkább a bizalmas hang volt-e az oka. Esetleg a férfi 
beszédes pillantása…

Giannis fejet hajtott előtte, majd sarkon fordult, és egy másodperccel később már csak az arcvize 
illata emlékeztetett rá, hogy egyáltalán ott járt. Tabitha egy pillanatra lehunyta a szemét, mert a 
szíve még mindig hevesen kalapált.

– Bejön, kisasszony? – szólította meg egy egyenruhás alkalmazott, aki kitárta előtte a gazdagon 
díszített szárnyas ajtót.

Tabitha nyelt egy nagyot. Most még meggondolhatta volna magát. De aztán odabenn 
meglátott egy pincért egy tálcára való teli pezsgőspohárral, és a vágyakozása ebben a pillanatban 
győzedelmeskedett a félelme fölött.

Egy pohárka pezsgő nem árthat, döntötte el, és szentül megfogadta, hogy a bál hivatalos 
megnyitója után azonnal kisurran, és visszamegy a szobájába. De előbb jöjjön az a pezsgő!

Belépett egy kisebb helyiségbe, ahol újabb ajtónálló állt, kezében egy nagy írótáblával. Tabitha 
szíve kihagyott egy ütemet, ugyanis ismerte a fickót. És nem csak látásból, többször is beszélgetett 
vele. A fiatalember azonban nem ismerte fel. Udvarias mosollyal üdvözölte.

– Elkérhetem a meghívóját, kisasszony?
Tabitha csak remélni tudta, hogy nem veszi észre a keze remegését, miközben átnyújtotta neki 

a borítékot. Miután az ajtónálló ellenőrizte, hogy a meghívóján álló név szerepel-e a listáján, a 
helyiség túlfelén lévő ajtó felé intett.

– Arra parancsoljon, Miss Coulter. Ott várakoznak a vendégek. Kellemes estét kívánok.
Tabitha megkönnyebbülten lélegzett fel. Mrs. Coulternek igaza volt. A ruha és az álarc tökéletes 

álöltözetnek bizonyult.
– Köszönöm.
A lány kihúzta magát, és felvetette a fejét. Egy portás kinyitotta előtte a következő szárnyas ajtót, 

és Tabithát körbevették a hangok, amelyek úgy érték a lelkét, mint egy simogatás. A beszélgetések, 
nevetgélések, a poharak csengése és a halk, kellemes zongoraszó… A zongorista ráadásul ismerős 
darabot játszott.

Egy pincérnő lépett oda hozzá, és Tabitha elvett a tálcájáról egy pohár pezsgőt. Óvatosan 
kortyolt bele, és a csípős-bizsergető érzés könnyeket csalt a szemébe. Eddig mindössze kétszer 
ivott pezsgőt. Egyszer az apja esküvőjén tízéves korában – természetesen csak egy kortyot. Aztán 
később tizennégy évesen, a tizennyolc éves mostohanővére, Fiona hét országra szóló születésnapi 
partiján. A saját tizennyolcadik szülinapja egész máshogy alakult, mint várta. Az volt ugyanis az a 
nap, amikor a mostohaanyja elüldözte a háztól. Tabitha valóban bejárhatta a nagyvilágot, de nem 
egészen úgy, mint képzelte. A diadalút helyett horrortúra várt rá.

Azóta nem volt pénze ilyen hívságokra, mint a pezsgő. Mialatt a volt iskolatársai a legkülönfélébb 
egyetemeken képezték magukat, és élték a gazdag egyetemisták gondtalan életét, Tabitha sebesre 
dolgozta a kezét egy kis családi szállodában, ahol takarítónőként helyezkedett el. Rémes volt a 



fizetés, de legalább volt hol meghúznia magát, mert szállást is kapott.
Szomorú gondolatait a ceremóniamester szakította félbe, aki köszöntötte a megjelent négyszáz 

vendéget, és ünnepélyesen megnyitotta az álarcosbált.

Tabitha a többi vendéggel együtt lépett be a bálterembe. Meglepetésében leesett az álla, ahogy 
körülnézett, és megcsodálta az egyébként is elegáns báltermet, ahol a bál tiszteletére aranyszínű 
és fehér léggömbök ezreivel díszítették a mennyezetet, a falakat pedig ugyanilyen színű, súlyos 
kárpitok borították. Az  egyik sarokban egy pezsgőszökőkút állt, a személyzet már napok óta 
másról sem beszélt, csak erről. Minden csillogott-villogott, legfőképpen a dúsgazdag vendégek 
ékszerei. Olyan volt, mintha meseországba csöppent volna, Tabitha szíve meg is sajdult ennyi 
szépség láttán.

Kiitta a pezsgőjét, aztán letette a poharát egy elhaladó pincér tálcájára, és csatlakozott a 
hölgyekhez, akik a tánctér bal oldalán sorakoztak fel.

Az  urak értelemszerűen jobb oldalon gyülekeztek, a zenekar pedig máris belekezdett az 
első számba. Négy balett-táncosnő jelent meg a parketten, akik egy rövid, ám nagyon művészi 
táncbetétet adtak elő. Aztán az a két tucat profi táncos következett, akik az első keringőt táncolták. 
Amikor ez a bemutató is véget ért, jött az a rész, amelyet Tabitha a legjobban várt: az össztánc. 
A pillantása önkéntelenül a túloldalon álló férfiakra tévedt, és bár tudta, hogy veszélyes kívánság, 
egyre Giannist leste.

Amikor a férfiak megindultak a hölgyek irányába, Tabitha szíve akkorát dobbant, hogy majd 
kiugrott a helyéről. Rég volt, hogy az utolsó társastáncórán részt vett az iskolában. És ki hitte 
volna, hogy ilyen sokat kell várnia, amíg tudását a gyakorlatban is bemutathatja!

Először úgy tűnt, hogy egy öregúr ér oda hozzá elsőként, de az utolsó pillanatban egy magas, 
vállas alak előzte meg az ősz lordot. Tabitha szíve nagyot dobbant: Giannis volt az, és kék szeme 
úgy ragyogott, akárcsak a fejük fölött csillogó kristálycsillár égői.

– Szabad egy táncra?
Tabitha kamaszkorában gyakran ábrándozott arról, milyen lesz az első bálja, kivel fogja táncolni 

az első táncot.
A  lába szinte magától mozdult pukedlire, míg Giannis könnyedén meghajolt. Aztán baljával 

megfogta Tabitha jobbját, a másik kezével pedig átkarolta a derekát. A lány ösztönösen felvette a 
megfelelő testtartást, és hagyta, hogy a házigazda a parkettre kísérje. A zenekar játszani kezdett, 
és elkezdődött Tabitha életének első tánca, Giannis Basinasszal.

Olyan volt, mintha álmodna. Csak sajnos gyorsan véget ért az álom, véget ért a tánc, Tabitha 
pedig vett egy nagy levegőt, aztán kissé csalódottan elengedte a férfi izmos karját.

Giannisnak azonban más tervei voltak, eszébe sem jutott elengedni a lány derekát.
– Csak nem képzeli, hogy most megszökhet előlem?
Tabitha elpirult. Görcsösen törte a fejét valami kifogáson, hogy mihamarabb elszabadulhasson, 

de az agya megtagadta az együttműködést. Csakúgy mint a teste. A keze szinte magától talált 
rá megint a férfi karjára. Körülöttük újabb párok alakultak, a zenekar újabb valcerbe kezdett, és 
Tabitha hamarosan megint úgy érezte, hogy repül a parketten. Ahogy szárnyalt Giannis Basinas 
erős karján, álarcos fejek, színes ruhák kavarogtak körülötte.

Még hármat táncoltak együtt – köztük egy csoportos keringőt, amely a neveltetéséből adódóan 
szintén jól ment Tabithának –, majd a férfi egy a bálterem szélén felállított kerek asztalhoz vezette.

– Itt az ideje, hogy igyunk valamit – mondta, és jelt adott, mire azonnal odaugrott egy pincér 
egy tálca pezsgővel.

Giannis furcsának találta, hogy a lány tánc közben egyetlen szót sem szólt, és most, miközben 
a pezsgőjét szürcsölte, szintén hallgatott.

– Nem éhes?
Tabitha a fejét rázta.
– Nem valami beszédes – állapította meg mosolyogva Giannis, aki eddig szinte kizárólag olyan 

nőket ismert, akik lyukat beszéltek a hasába. Közülük különben egyértelműen a húgai voltak a 



legsúlyosabb esetek.
– Csak akkor beszélek, ha van mondanivalóm – vonta meg keskeny vállát Tabitha.
Giannis felnevetett.
– Pedig azt hinné az ember, hogy Beddingdalesben megtanítják a kisasszonyokat a bájcsevej 

művészetére.
A lány szemében vidámság villant.
– Most lebuktam. Abból a tantárgyból sajnos nem jeleskedtem.
– De legalább a társastánc jól ment – vigyorgott Giannis.
– Igen, a táncot mindig szerettem.
– Gyakran jár bálba?
Tabitha a fejét rázta.
– Meséljen magáról! – kérte a férfi.
– Mire kíváncsi? – Tabitha elnézett Giannis válla fölött, és egy pillanatra az ajkába harapott.
– Kezdjük a korával. Hány éves?
– Huszonkettő.
Ez meglepte a férfit. Igaz, hogy a lány arcát álarc fedte, de valamiért idősebbnek gondolta.
– Lediplomázott már, vagy szünetet tart a tanulmányaiban?
– Nem mentem egyetemre.
No, tessék! Itt van az újabb meglepetés. Giannis köreiben mindenki továbbtanult, függetlenül 

attól, hasznát vette-e később a tanulmányainak, vagy sem.
– Akkor mivel tölti az idejét? – A  férfi nyilván a szokásos választ várta: hogy jótékonysági 

munkát végez.
– A hotelbizniszben tevékenykedem – közölte Tabitha rövid habozás után.
Aha. Egy örökösnő, gondolta Giannis, aki sosem értette, hogyan töltheti valaki utazgatással és 

vásárolgatással az egész életét. Ő maga is dúsgazdag volt, a testvéreihez hasonlóan harmincmillió 
eurót örökölt a huszonegyedik születésnapján. De a Basinasokra nem volt jellemző a tétlenség. 
Giannis mostanra ötezer embert foglalkoztatott szerte a világon. És igaz, hogy számára csak a 
tökéletes volt elég jó, de busásan meg is fizette a dolgozóit. Ennek a hotelnek a személyzete volt a 
legjobban fizetett szállodai személyzet egész Európában.

Nem is értette, hogy képes valaki munka nélkül élni az életét. Aki nem dolgozott, az ő szemében 
naplopó volt – ilyen sarkosan vélekedett az első feleségéről is. Aki mellesleg hazug csaló is volt, 
sajnos… Még öt évvel azután is, hogy eltemette az asszonyt és meg sem született gyermekét, 
feltámadt benne a düh, valahányszor rá gondolt. A nőre, akinek a szépsége elvakította.

De Giannis megtanulta a leckét, és nem szándékozott még egyszer elkövetni ugyanazt a hibát.
Vajon ennek a szépségnek, aki itt áll előtte, mit rejt az álarca?
Miután kortyolt egyet a pezsgőből, Tabitha kidugta a nyelve hegyét, és végigfuttatta rózsás 

ajkán. Theos! Giannis megbűvölten figyelte. Nem emlékezett rá, hogy valaha ilyen vágyat ébresztett 
volna benne valaki.

– Eleget pihent? Készen áll a következő táncra? – nyújtotta oda neki a karját.
A lány ráemelte búzavirágkék szemét, és elmosolyodott. Ahogy az ujjai Giannis karjához értek, 

mintha megállt volna az idő egy pillanatra – és a férfi egész testében megborzongott.
Tabitha tudta, hogy nemet kellene mondania, és mihamarabb eltűnni innen. De sajnos maradni 

akart.
Mert tudta, hogy ilyen éjszakája, mint ez a mai, nem lesz többé.
Ha a bál véget ér, többé nem látja Giannist. Visszavedlik névtelen szobalánnyá, és dolgozhat 

újra látástól vakulásig.
Táncoltak. Aztán megint pezsgőztek, és újabb tánc következett.
A parketten mind közelebb kerültek egymáshoz. Giannis keze egyre feljebb vándorolt a derekáról, 

míg csak el nem érte a meztelen bőrt a lány hátán. Kimondhatatlanul izgató volt ez az ártatlan 
érintés. Tabitha lehunyta a szemét, alig érzékelte a körülöttük keringő párokat. Aztán mikor újabb 
csoportos körtánc következett, ők ketten nagy egyetértésben levonultak a parkettről.



Megittak egy újabb pohár pezsgőt, és Tabitha azon fohászkodott, bárcsak örökké tartana ez 
az este. A fejébe szállt az ital, a szédítően gyönyörű környezet, az erős kar és a férfi vakítóan kék 
szeme, mely folyamatosan rászegeződött.

Már nem érdekelte, hogy a sorsa, az élete ennek az embernek a kezében van. A holnap egyáltalán 
nem számított, csak a jelen érdekelte, semmi más.

– Mindjárt kezdődik a tűzijáték – súgta a fülébe Giannis. – Nézzük meg együtt!
Időközben rég átváltottak tegeződésre, bár egyáltalán nem beszélgettek sokat.
Tabitha a bőrén érezte a férfi forró lélegzetét, és megremegett. Mosolyogva fogta meg a kezét, 

Giannis pedig még közelebb hajolt hozzá, és megrészegülten szagolt bele a hajába. Szerette volna 
valahová magával vinni ezt a csodálatos teremtést, már csak azért is, hogy végre az ajkán érezhesse 
a száját.

Néhány órával ezelőtt még azon görcsölt, hogy egy egész sereg unalmas nővel kell majd táncolnia, 
és kelletlen beszélgetéseket kell folytatnia, ehhez képest rögtön talált valakit, akit legszívesebben 
egész éjjel a karjában tartana.

De előbb még ott van a tűzijáték – Giannis pedig tudta, honnan tekinthetik meg zavartalanul. 
Még egyszer, utoljára végigsimított a lány csupasz hátán, álmélkodott a háta simaságán, majd 
elindult, és kivezette Tabithát a bálteremből.

Kéz a kézben siettek el a pezsgőszökőkút mellett. A férfi elvett egy pohárral magának, és egy 
másikkal Tabithának, aztán kiléptek az üres folyosóra. Odakint a kertben rózsák bódító illata 
töltötte meg a levegőt. Nem véletlen, hogy Giannis annyira szerette a szálloda kertjét éjszaka. 
Nappal is csodálatos hely volt, de éjjel mintha külön életre keltek volna a szobrok, a szökőkutak és 
a sövényből formált sűrű, áthatolhatatlan labirintus.

Giannis egy fehér pavilonba vitte a lányt, a kert egy elhagyatott részébe. Pezsgőspoharakkal a 
kézben, szorosan egymás mellett álltak a fakorlátnál, és nézték, ahogy a vendégek kiáramlanak a 
kert gyepére.

– Mióta vagy Bécsben? – kérdezte mintegy mellékesen a férfi.
Tabitha megrémült. Váratlanul érte a kérdés, nem tudta, mit feleljen rá. És miközben lázasan 

törte a fejét a válaszon, a holdfényben észrevett egy hölgyet a gyepen, aki épp levette az álarcát.
Tabithának a vér is megfagyott az ereiben: az illető nem volt más, mint a mostohaanyja 

lánya, Fiona, akit négy éve nem látott. Azóta, hogy elüldözték őt az apja házából. Azóta, hogy 
megfosztották az örökségétől.

Nem mintha annyira szerette volna látni a mostohanővérét, aki gyerekkorában pokollá tette 
az életét. Az  ujjai görcsösen a pezsgőspohár köré fonódtak, olyan erősen, hogy a vékony üveg 
elpattant. Tabitha ijedten oldalt lépett, és a földre ejtette a cserepeket. De annyira nagy volt az 
ijedelme, hogy észre sem vette: vérzik a keze.

– Megsérültél – állapította meg Giannis. – Menjünk, keressünk egy orvost.
– Ugyan, ez csak egy kis vágás – szabadkozott a lány, aki akkor sem akart volna orvost, ha 

történetesen levágja az ujját. Nem akarta ugyanis felhívni magára a figyelmet. Az álarc és a ruha 
valóban segített megőrizni az inkognitóját, de ha Fiona felismeri, akkor mindennek vége.

Most már tudta, hogy Fiona itt van a bálon, és ki tudja, talán Saffron is…
Tabitha nem akart további kockázatot vállalni. Nemcsak azért, mert akkor lőttek az álcájának, 

hanem azért sem, mert nem volt felkészülve a mostohanővéreivel való találkozásra.
Még jól emlékezett a napra, amikor bemutatták őket egymásnak. A tízéves Tabitha boldog volt, 

és izgatott, hogy új anyukát és testvéreket kap. Egy reménykedő gyerek bizalma és ártatlansága 
olykor határtalan…

Giannis leoldotta a nyakkendőjét, és Tabitha sérült keze köré csavarta.
– Ahhoz képest, hogy csak egy kis vágás, eléggé vérzik – állapította meg.
– Ugyan, semmiség. Keresek egy mosdót, és rendbe szedem magam.
– Itt, közvetlenül mögöttünk van a lakásom. Ha gondolod, ott megvizsgálhatjuk és bekötözhetjük 

a sebedet.
Tabithát elöntötte a forróság a gondolatra, hogy belépjen Giannis lakásába. Ugyanakkor 



ott lett volna a legnagyobb biztonságban, hiszen ha valahol, hát ott biztosan nem fut össze a 
mostohanővéreivel. Bár Giannis idegen volt, megbízott benne, így aztán rábólintott a javaslatra.



 2. FEJEZET

Tabitha szorongott kicsit a döntése miatt, de azért követte Giannist az otthonába. Amikor a ház 
ajtaja becsukódott mögöttük, összerezzent. Az idegei pattanásig feszültek.

Ő maga is tudta, hogy elég veszélyes játék egy idegen férfival felmenni a lakására.
Attól a pillanattól fogva, hogy Mrs. Coulter nagylelkű ajándékát elfogadta, minden cselekedete 

merész volt.
Erősen rászorította Giannis nyakkendőjét a sajgó sebére, aztán körülnézett, és próbálta 

szemügyre venni a környezetet. A lakrész, melyet a férfi csak havi néhány napig használt, szintén 
a palota része volt egykor, és ugyanazt az ódon előkelőséget sugározta, mint a szálloda. Akár egy 
időutazás, olyan volt belépni ide.

Giannis egyszer csak megállt a széles folyosón, és belökte a jobbról nyíló ajtót. Tabitha követte, de 
a szoba közepén riadtan megtorpant: a hely ugyanis Giannis hálószobája volt.

A férfi rezzenéstelen arccal fordult feléje.
– Azért jöttünk ide, mert a fürdőszobámban a legerősebb a fény, és itt van az elsősegélykészletem 

is. De ha kényelmetlenül érzed magad, elláthatjuk a sebedet a konyhában is.
Vajon hány ostobaságot lehet egyetlen éjszaka alatt elkövetni?
Tabitha természetesen vállat vont, és átvágott a hálószobán. Úgy érezte magát, mintha felhőkön 

sétálna. Sosem járt még egy férfi hálószobájában. És hiába próbált könnyednek tűnni, biztos volt 
benne, hogy reménytelenül esetlen.

A fürdőszobában egyenesen a mosdóhoz lépett, míg Giannis kinyitott egy szekrényt, és elővett 
belőle egy fekete neszesszert.

A  lány közben letekerte a kezéről a nyakkendőt, és a jobb oldali mosdókagylóba tette, majd 
megnyitotta a bal oldali csapot, hogy vizet engedjen a sebére.

– A nyakkendőd biztosan tönkrement – jegyezte meg.
– Nem számít… Nagyon fáj?
– Csak egy kicsit – füllentette Tabitha. Őrületesen zavarban volt, felkavarta a férfi közelsége. 

Persze tánc közben, ha lehet, még sokkal szorosabban simultak össze, de most mégiscsak kettesben 
voltak, nem egy zsúfolt bálteremben.

Minden porcikája lángolt, mintha csak most kelt volna életre annyi év után.
– Kérhetek egy törölközőt? – kérdezte elfúló hangon.
– Hagy csak! Majd én – dünnyögte Giannis, és ismét megfogta Tabitha sérült kezét.
A lány a lélegzetét is visszafojtotta, szíve a torkában dobogott.
Giannis már levette az álarcát, így láthatta az arcát, egészen közelről, ahogy még soha. És így 

is őrülten jóképűnek találta.
Ahogy figyelmesen előrehajolt, sötétbarna hajának egyik tincse a szemébe hullott. Egy gyors 

mozdulattal megint hátrasimította.
– Teljesen jól tudod mozgatni az ujjaidat? – kérdezte.
– Persze – suttogta rekedtes hangon Tabitha.
A férfi lassan, minden sietség nélkül törölte szárazra a még mindig vérző seb környékét, majd 

egy tiszta, fehér kendőt nyomott Tabitha tenyerébe.
– Ezt szorítsd rá! Mindjárt bekötözöm.
A fekete neszesszerből nem fogkefe és arcvíz került elő, hanem sebfertőtlenítő és kötszer.
– Nocsak! Mellékállásban orvos vagy? – élcelődött a lány.
– Nem, ez csak olyan dolog, amit még ifjabb koromból hoztam magammal. Anyám mindig 

ragaszkodott hozzá, hogy mindennel el legyek látva.
Giannis a fogával tépte fel a nagy méretű sebtapasz csomagolását, és Tabitha megbűvölten 

figyelte, ahogy a nyakán közben megfeszültek az inak.



– Édesanyád afféle tyúkanyó volt?
– Nem mondhatnám. Inkább csak józan és előrelátó. Tudod, ifjabb koromban elég vad dolgokat 

műveltem. Nyújtsd ki, kérlek, a kezed, de az ujjaidat kissé hajlítsd be.
Tabitha lélegzet-visszafojtva hagyta, hogy a férfi beragassza a sebét.
– Parancsolj – mondta Giannis, és puszit nyomott a sebtapaszra.
Tabitha hasában mintha pillangók röpködtek volna, méghozzá olyan sebességgel, hogy 

beleszédült.
– Köszönöm – suttogta, mert többet nem tudott kinyögni.
Giannis közben csodálkozva szemlélte a lány ujjait és tenyerét, mely érdes volt kicsit, és 

helyenként vörös is. Nem, ez nem olyan nő keze, aki soha életében nem végzett fizikai munkát.
Épp rá akart kérdezni, ám amikor pillantása a lány búzavirágkék tekintetével találkozott, egy 

hang sem jött ki a torkán. Pedig a lehető legtisztességesebb szándékkal hozta ide a lányt, nem akart 
semmi mást, csak bekötni a sebét, utána úgy tervezte, hogy visszamennek tűzijátékot nézni. Nem 
számított azonban arra, hogy amint kettesben maradnak, még sokkal erősebben fellángol köztük 
ez a bizsergető vonzódás.

Anastasia előtt és az asszony halála óta nem élt éppen szerzetesi életet. Rengeteg nővel volt 
együtt, de soha senkinek sem sikerült egyetlen tétova mosollyal tűzfolyammá változtatnia a vérét. 
Csak ennek a lánynak itt, a fürdőszobában. Akinek még az arcát sem látta mostanáig.

Nem várhat tovább, most azonnal meg kell csodálnia teljes pompájában ezt a szépséget. 
Kinyújtotta a kezét, és hátratolta a fehér selyem álarcot a mézszőke fürtökre.

Aztán dermedten állt, és dobogó szívvel bámulta a makulátlan arcot, mely sokkal szebb volt, 
mint gondolta. Bájos, sőt földöntúlian gyönyörű.

Már a látvány is lenyűgözte, és akkor ott volt még a lány parfümjének könnyed, virágos illata, 
hibátlan porcelánbőre.

Óvatosan megérintette az arcát, aztán az ujjai végigvándoroltak a nyakán, és meg sem álltak a 
tarkójáig.

Majd megtette azt, amire egész este vágyott: lehajolt, és száját a szív formájú, telt ajkakra 
tapasztotta.

Forrón és ellenállhatatlanul tört rá a vágy, szétáradt az ereiben, átmelegítette, megbizsergette 
minden porcikáját.

Tabitha először habozva viszonozta a csókot, de mindinkább belemelegedett, és végül az összes 
kétsége és gátlása tovatűnt. Mivel a lába rogyadozni kezdett, belekapaszkodott a férfi zakójába, és 
ruganyos, izmos testéhez simult.

Megrészegülten hagyta, hogy Giannis keze bejárja a hátát, és később már nem tudta volna 
megmondani, mikor bontotta ki a haját a férfi.

Az ajkuk rövid időre szétvált, de amikor ismét találkozott, csak még mohóbban, még szomjasabban 
csókolták egymást. Aztán Giannis ölbe kapta a lányt, és bevitte a hálószobába, ahol befelé menet 
lekapcsolta a lámpát, így a helyiséget csupán a fürdőszobából beszűrődő fény, valamint a kinti 
tűzijáték rakétái világították meg.

– Eisai omorfi – lehelte a férfi, amikor megint magához húzta.
A lánynak fogalma sem volt, mit jelentenek ezek a szavak, de ellenállhatatlanul csábítónak és 

érzékinek találta őket. Két karját Giannis nyaka köré kulcsolta, és egyértelmű jelét adta, mennyire 
kívánja.

Giannison mintha valami téboly lett volna úrrá. Bár pontosan tudta, hogy hiba lefeküdnie egy 
nővel, akinek csak a keresztnevét tudja, képtelen volt leállni. Nem érdekelte, kicsoda a lány, azt 
sem bánta volna, ha egy boszorkány, aki megigézte.

Ha ez egy gonosz varázslat, ám legyen. Nem akart rá gyógyírt, egyelőre nem. Szerette volna, ha 
a szőke varázslónő tovább igézi, és magával ragadja az ő saját kis mesevilágába.

Végigcsókolta a nyakát, közben ujjai a ruha apró gombjait keresték, de csak egy egyszerű, jól 
elrejtett cipzárt találtak, melyet egy mozdulattal megnyithatott.

Nyelt egy nagyot, amikor rájött, hogy Tabithán nincs melltartó. Kicsit elhúzódott, hogy 



megszabadulhasson a zakójától és az ingétől, majd a lány ruháját csúsztatta le a földre. Tabitha 
egy pillanattal később egyetlen fehér csipkebugyiban állt előtte.

Thee mou!
A kis boszorkánynak nem csak az arca volt lélegzetelállítóan szép.
Micsoda formás kebel! Giannis előbb a kezével, majd az ajkával kezdte kényeztetni a gömbölyű 

halmokat, egyiket a másik után. Az ágyékán elhatalmasodó lüktetés egy idő után kényelmetlenné 
vált, és rájött, hogy még mindig rajta van a nadrágja. Rövid úton megszabadult tőle, és Tabitha 
pillantása immár akadálytalanul vándorolhatott végig a testén.

Gyönyörűnek találta, Giannis erekciójának láttán pedig várakozóan összerándult a bensője.
Maga húzta le a bugyiját, majd megcsókolta a férfit, és a következő pillanatban az ágyon feküdtek. 

Giannis tovább csókolta a mellét, majd az ajka lefelé vándorolt a hasa, a köldöke irányába, sőt még 
lejjebb.

Tabitha felkiáltott.
Ó, te szent ég!
Önkéntelenül is megemelte a csípőjét, és a férfihoz törleszkedett. Az agya felmondta a szolgálatot, 

mindent, amit tett, ösztönösen csinált.
Csak amikor Giannis lüktető férfiassága a combjához nyomult, akkor tért kissé magához.
– Légy gyöngéd, kérlek! – suttogta, de amikor a férfi homloka erre ráncba szaladt, gyorsan 

átölelte a nyakát, és lehúzta magához, nehogy az töprengeni kezdjen a szavai értelmén, és ezzel 
megtörje a varázst.

Újabb szenvedélyes csók következett, és Giannis úgy mozdult, hogy a pénisze pont a megfelelő 
helyre került. Aztán a következő pillanatban beléhatolt, lassan, hogy a lánynak legyen ideje 
hozzászokni a méreteihez. Tabitha egy pillanatra összerezzent, amikor éles fájdalom hasított belé, 
ám ez nem tartott sokáig, teste hamarosan ismét feloldódott a gyönyörűségben. Giannis minden 
egyes mozdulata leírhatatlan vággyal töltötte el, s Tabitha önkéntelenül felnyögött, valahányszor 
a férfi előrenyomult. Aztán egyre erőteljesebbek és szaporábbak lettek a lökések, a lányon pedig 
elhatalmasodott egy érzés, mely nem sokkal később robbanásszerű gyönyörben csúcsosodott ki. 
Sokkal vakítóbbnak tűnt, mint a kerti tűzijáték, olyan volt, mintha minden szín még vagy ezer 
árnyalatra szakadt volna szét.

Egy másodperccel később Giannis is eljutott a csúcsra, majd elernyedt a teste.
Beletelt némi időbe, mire Tabitha tudata visszatért, és a szíve megint normális ütemben vert. 

Kellemes fáradtság telepedett rá. Lecsukódott a szeme, és már el is merült az álmok birodalmában.

A lány a csukódó ajtó zajára ébredt másnap reggel, és riadtan ült fel az ágyban. Döbbenten bámult 
az éjjeliszekrényen lévő órára, mely már hatot mutatott.

Nem, az egyszerűen nem lehet! Egy óra múlva fel kell vennie a munkát a szállodában!
A csukott ajtón keresztül hallotta egy kávégép hangjait. Giannis tehát a konyhában van…
Vajon hogy szökhetne meg a lakásból?
Ezerszer is elátkozta a saját ostobaságát, amiért nem elég, hogy lefeküdt a férfival, de itt is aludt 

nála. Aztán valamikor az éjszaka folyamán másodszor is szeretkeztek. Hát nem őrület!?
Lázasan törte a fejét, mitévő legyen, de nem volt könnyű dolga, mert időről időre elhatalmasodott 

rajta a páni félelem.
A  ruháját szerencsére gyorsan megtalálta: ott hevert nem messze, egy széken. Viszont túl 

feltűnő lett volna, ha ebben menekül, úgyhogy felvette fölé Giannis tegnapi ingét, majd kezében 
a cipőjével az ablakhoz rohant. Amikor bejöttek, nem figyelte meg a lakás alaprajzát, nem merte 
tehát megkockáztatni, hogy az ajtón keresztül szökjön meg, mert esetleg szembetalálkozott volna 
Giannisszal. Maradt tehát az ablak.

A kert egyelőre elhagyatott volt, de a lány tudta, hogy hamarosan megjelennek a kertészek, 
hogy eltakarítsák a tegnapi tűzijáték után maradt romokat.

Kinyitotta az ablakot, kidobta a cipőjét, és kimászott. Mezítláb landolt a hideg földön, aztán 
felkapta a magas sarkú topánkáját, és már ott sem volt.



Giannis fütyörészve egy kis tálcára rakott két csésze kávét, egy tejszíneskancsót meg egy 
cukortartót, aztán visszaindult a szobába, hogy felébressze az ő kis boszorkányát.

Nem is emlékezett rá, mikor ébredt utoljára ilyen jókedvűen. Valamikor talán évekkel ezelőtt.
Lehet, hogy ez az édes kis teremtés az, akit meg kellett találnia? Lehet, hogy a lánytestvéreinek 

igazuk volt, csak lehetőséget kellett adnia a sorsnak, és az életében, lám, felbukkant az Igazi?
Semmit sem tudott erről a lányról, de az, hogy meg tudta venni a belépőjegyet, és megengedhette 

magának azt a ruhát meg azokat az ékszereket, valószínűsíti, hogy nem szűkölködik.
Ráadásul első látásra olyan vonzódás alakult ki köztük, amilyet Giannis még sosem tapasztalt. 

Ezért aztán reménykedett, hogy a lánynak nincs programja mára. Ő a sajátjait már mind lemondta, 
rögtön ébredés után írt a titkárnőjének, hogy rakja át más időpontra a tárgyalásait. Úgy tervezte, a 
kávézást követően újra bebújik a szépséges tündér mellé az ágyba.

Még akkor is fütyörészett, amikor benyitott a hálószobába.
Az ágy üres volt.
– Tabitha! – kiáltotta, azt gyanítva, hogy a lány a fürdőben van. A fürdőszoba ajtaja azonban 

tárva-nyitva állt, és ott nem látott senkit.
Letette a tálcát a komódra, és közben felfigyelt rá, hogy a lány ruhája is eltűnt.
Két perccel később, amikor már a lakás minden egyes helyiségét átkutatta, feldúltan visszatért 

a hálóba.
Semmi kétség, a lány megszökött!
Ahogy megrázta a fejét elkeseredettségében, a szeme sarkából észrevett valami csillogót a 

párnán.
Tabitha egyik drágaköves fülbevalóját.

– Ez a lista nem teljes! – Giannis türelmetlenül dobolt hosszú ujjaival a vastag dosszién, mely az 
álarcosbál összes résztvevőjének személyi adatait és fotóit tartalmazta.

Kiderült, hogy egyetlen Tabitha nevű lány sem vett részt a bálon. Giannis annyiszor nézte át az 
adatlapokat és a fényképeket, hogy lassan mindenkinek tudta a nevét, aki aznap este itt volt.

A számára legfontosabb arc azonban hiányzott a fotók közül.
A titkárnője felsóhajtott.
– Akkor is ez a résztvevők teljes listája. Háromszor is ellenőriztem, senki sem hiányzik róla.
– Akkor egy illetéktelen személy beosont. Vagy hamis meghívót készített, esetleg ellopta másét.
– Lopást senki sem jelentett, a hamisítás pedig kizárt.
Giannis még erőteljesebben dobolt a dosszién, és közben lázasan törte a fejét.
Tabitha nyomtalanul eltűnt. Ha nem marad utána az a fülbevaló a párnán, akár azt is gondolhatta 

volna, hogy csak álmodta az egészet.
Persze voltak máskor is egyéjszakás kalandjai, ám az soha nem fordult elő vele, hogy egy nő búcsú 

nélkül faképnél hagyta volna. Vajon ki lehet ez a Tabitha? Egyáltalán ez az igazi neve?
Energikusan hátratolta a székét, és felállt.
– Most megyek, úszom egyet. Addig legyen szíves, hívja fel a pilótámat, hogy két óra múlva 

visszamegyünk Szantorinire.
Elhagyta az irodáját, és közben dühös volt, hogy ennyi időt elfecsérelt. Otthon is nyugodtan 

átnézhette volna a dosszié tartalmát, mégis maradt, mert bebeszélte magának, hogy itt, Bécsben 
közelebb van Tabithához.

De most már nem tehet mást, mint hogy elfelejti a kis boszorkányt.
Ami azt illeti, már rég ki kellett volna vernie a fejéből.
Ahogy végigment a wellnessrészleg felé vezető folyosón, a távolban meglátott két takarítónőt. 

A  mozgásukból és az alakjukból ítélve fiatalok voltak. Ahogy őt meglátták, sietős léptekkel 
elindultak, az egyik jobbra ment, a másik balra, és egy másodperccel később beléptek a folyosó 
két oldalán lévő lakosztályokba. Mindketten takarítókocsit toltak maguk előtt tisztítószerekkel és 
tiszta ágyneművel.



Az  egyik, egy szőke lány, furcsamód ismerősnek tűnt. Giannis utánafordult, ám ekkor egy 
utolsót libbent a takarítónő lófarka, és a következő pillanatban becsukódott mögötte a lakosztály 
ajtaja.

A férfi szíve nagyot dobbant. Eljátszott a gondolattal, hogy utánamegy, de aztán megrázta a 
fejét. Ő is tudta, hogy ennek semmi értelme. Bele kell törődnie, hogy a nő, akivel élete legszebb 
éjszakáját eltöltötte, egy gyáva csaló. Szerencsére kicsi az esély, hogy valaha még találkoznak.

Úgyhogy legjobban teszi, ha végérvényesen kiveri a fejéből.

Tabitha a szívére szorította a kezét, és nekidőlt az ajtónak, amit csak egy másodperccel azelőtt 
csukott be maga mögött.

Remélte, hogy Giannis nem vette észre, és legfőképpen nem ismerte meg. Váratlanul érte a férfi 
felbukkanása, amint tudomást szerzett róla, azonnal menekülőre fogta, és hajszálon múlt, hogy le 
nem bukott.

Pedig már eddig is épp elég szörnyű volt számára az elmúlt néhány hét. Majd belehalt az 
érzelmi hullámvasútba, a lelkifurdalásba, hogy becsapta Giannist, és a félelembe, hogy kiderül 
a valódi személyazonossága. Hogy a férfi megtudja, nem dúsgazdag kisasszony, hanem csak egy 
alkalmazott.

Valahányszor bekopogtak a szobájába, halálra rémült, mert azt hitte, Giannis áll a küszöbön, aki 
rájött a titkára, és most azonnali hatállyal elzavarja.

Eddig megúszta a legrosszabbat.
Viszont mostanában egyre gyakrabban lett úrrá rajta a hányinger. Ahogy most is…
Tabitha ellökte magát az ajtótól, és berohant a fürdőszobába, ahol megszabadult az ebédjétől.

– Rémesen nézel ki, szívem! Rosszul vagy? De ugye nem a miatt az ostoba fülbevaló miatt aggódsz? 
Mondtam neked, hogy felejtsd el.

Tabitha nagy nehezen összehozott egy mosolyt, és megcsóválta a fejét. Még mindig bűntudata 
volt a fülbevaló elvesztése miatt, de sajnos, nem ez volt most a legnagyobb baja.

Mrs. Coulter szigorúan nézett rá.
– Egyél valamit, kedvesem! Olyan sápadt és sovány vagy!
Tabitha habozva elvett egy sajtos-uborkás szendvicset, és beleharapott, hogy az idős hölgyet 

megnyugtassa.
– Látod, így már sokkal jobb. Mikor végzel ma este?
– Éjfélkor. De háromtól hétig van szünetem.
– Remek. Használd ki, és pihenj egy kicsit.
Tabitha lenyelt még egy falatot, és közben azon fohászkodott, nehogy most kezdjen el tiltakozni 

a gyomra.
Két hete így ment. Minden kora délután, ugyanabban az időben rosszul lett, és úgy érezte magát, 

mintha agyonverték volna. Először vírusfertőzésnek hitte, aztán kiderült, hogy valami sokkal 
rosszabb.

Rájött, hogy már rég meg kellett volna jönnie a menstruációjának, így aztán három napja vett 
egy terhességi tesztet. Aztán egy másikat is, és mindkettő ugyanazt mutatta. Nevezetesen, hogy 
terhes.

Nagyon szerette volna elmondani Mrs.  Coulternek, de nem merte bizalmába avatni az idős 
hölgyet. Különben is, úgy illett, hogy először Giannisnak mondja el. Tudta, hogy a férfi ma Bécsbe 
érkezett, és csak egy napig marad. El ha tá rozta, hogy kihasználja a délutáni szünetet, és felkeresi.

– Szabad! – kiáltotta Giannis, mire Josie, a titkárnője lépett be az irodába.
– Van itt egy ifjú hölgy, aki beszélni akar önnel. Mondtam neki, hogy nincs most ideje ilyesmire, 

mert nagyon elfoglalt, de ragaszkodik hozzá, hogy bejöhessen. Kérte, mondjam azt önnek, hogy 
Tabitha keresi.

A férfi szíve kihagyott egy ütemet. Kis híján fel is kiáltott meglepetésében. Szerencsére még 



idejében sikerült megálljt parancsolnia magának.
Kurtán bólintott.
– Adjon nekem két percet, és aztán engedje be.
Amikor Josie mögött becsukódott az ajtó, lehunyta a szemét, és nagyot sóhajtva hátradőlt a 

széken. Egy másodperc alatt kiszáradt a torka. Töltött magának egy pohár vizet, és felhajtotta.
Aztán várt.
– Gyere be! – kiáltotta, amikor halk kopogást hallott.
Az ajtó kinyílt, és feltűnt egy kecses, vékony teremtés, tiszta feketében, lófarokba fogott hajjal.
Giannis szíve nagyot dobbant. A lány becsukta az ajtót maga mögött, aztán ráemelte búzavirágkék 

szemét.
Csend borult rájuk, sokáig egyikük sem szólt. Giannis csak nézte, nézte a lányt, akit az elmúlt 

egy hónapban mindenütt keresett, de sehol sem talált. És akit sehogyan sem tudott elfelejteni.
Ahogy lassan lejjebb vándorolt a pillantása, feltűntek neki az eddig észre nem vett részletek. 

Hogy Tabitha a hotel logójával díszített fekete pólót és nadrágot viseli. Mintha a szálloda 
takarítószemélyzetéhez tartozna…

Rátenyerelt az íróasztalra, mintha nem hinne a szemének, és megkérdezte:
– Nekem dolgozol?
Tabitha biccentett.
– Mióta?
– Fél éve.
A  túláradó boldogság, ami elöntötte, amikor meghallotta a lány nevét, és meglátta őt, 

csalódottságba fordult, majd átadta helyét a vak dühnek.
Hetekig kereste ezt a nőt, pénzt, időt és fáradságot nem kímélve. És akkor kiderül, hogy 

mindvégig itt volt? A saját szállodájában?
– Honnan szerezted a meghívót? Talán loptad?
– Nem. Ajándékba kaptam. A ruhát meg az ékszereket pedig kölcsönbe.
– Negyvenezer eurós ajándék… Gavalléros, mondhatom. Tényleg azt várod, hogy ezt elhiggyem, 

Tabitha? Vagy nem is ez az igazi neved?
– De igen. Tényleg így hívnak – suttogta elbátortalanodva a lány, és tétován az iroda sarkában 

álló kis kanapé felé indult.
– Nem mondtam, hogy leülhetsz! – förmedt rá ingerülten Giannis.
A lány arcán dacos kifejezés jelent meg, aztán csak azért is leült.
– Sajnálom, hogy megtévesztettelek. De nem hazudtam semmi másban. A meghívót ajándékba, 

az öltözékemet pedig kölcsönkaptam.
– Kitől?
– Az nem számít. – Tabitha alig kapott levegőt. Olyan határozottan, eltökélten lépett be Giannis 

irodájába, de amint a férfit meglátta, azonnal inába szállt a bátorsága.
Nemhiába félt annyira a viszontlátástól. Ugyanakkor azonban vágyott is rá. Végtére is vele 

töltötte élete első igazi éjszakáját. Giannis tette igazán nővé, és most mégis egyértelműen utálattal 
nézett rá.

Tabitha nem vette tőle rossz néven. Úgy érezte, ez a legkevesebb, amit megérdemel, hiszen búcsú 
nélkül ment el.

Ha visszaforgathatta volna az idő kerekét, mindent másképp csinált volna. De erre sajnos nem 
volt lehetősége.

Számított rá, hogy a férfi haragudni fog, ugyanakkor reménykedett, hogy azért egy kis öröm is 
megcsillan majd a szemében, ha újra találkoznak. Giannis azonban ridegen bámult rá.

– Tudni akarom, ki adott a szállodám egyik szobalányának belépőt az álarcosbálomra! – hajolt 
előre az asztal fölött.

Tabithának esze ágában sem volt bemártani szegény jó Mrs. Coultert. Az idős hölgy nem érdemli 
meg, hogy kiszolgáltassa Giannis haragjának. Így aztán nem felelt, makacsul összeszorította a 
száját.



A férfi szeme résnyire szűkült.
– Rendben, így is jó. Ez esetben nincs más választásom, mint hogy kirúgjalak. A személyzetet 

előre figyelmeztették, hogy ez egy exkluzív rendezvény, amelytől mindenkinek távol kell maradnia. 
Nem engedelmeskedtél az utasításnak, kereshetsz más munkahelyet.

– Terhes vagyok.
A szavak kirobbantak belőle, még mielőtt átgondolhatta volna, ez-e a megfelelő pillanat. Bár 

persze egy ilyen hír közlésére egyetlen pillanat sem megfelelő.
Giannis arcából egy szempillantás alatt kifutott minden vér. Tiszta, kék szeme tágra nyílt a 

döbbenettől.
– Hogy micsoda?
– Terhes vagyok – ismételte Tabitha, és vett egy nagy levegőt.
– Már csak az a kérdés, kitől.
A szavak mindegyike felért egy arculcsapással, de Tabitha bátran állta a férfi pillantását.
– Tőled.
Giannis egy ideig kifejezéstelen arccal bámulta, aztán hátravetette a fejét, és harsányan 

felkacagott. A lány szerette volna befogni a fülét, annyira bántó volt a nevetése.
– Miért csinálod ezt? – kérdezte panaszosan.
Giannis még akkor is nevetett, amikor felállt, és az ajtóra mutatott.
– Ennyi volt, elmehetsz. Közlöm a személyzetissel, hogy azonnali hatállyal rúgjon ki. Most 

pedig vagy elmész magadtól, vagy hívom a biztonsági szolgálatot.
– Giannis, kérlek… – Tabitha hangja síróssá vált.
– Ha valóban gyereket vársz – felelte rezzenéstelen arccal a férfi –, a születése után 

elvégeztethetjük a megfelelő apasági tesztet. Addig gondoskodjon rólad az ismeretlen jótevőd. 
Most pedig kifelé! Vagy azt akarod, hogy személyesen tegyelek ki az utcára?

– Nem hiszel nekem – suttogta kétségbeesetten a lány, és védekezőn összefonta a karját a 
mellén.

– És ez meglep? Takarítónő létedre meghívott vendégnek adtad ki magad, eljátszottad, hogy 
gazdag vagy, és előkelő. Aztán lefeküdtél velem, és faképnél hagytál… És most azt várod, hogy 
elhiggyem, gyereket vársz, holott védekeztünk? – Az indulattól egyre erősebb lett az akcentusa.

– Másodszor nem védekeztünk.
Giannisnak bevillant a ködös emlék, ahogy hajnaltájt megint egymásra találtak a takaró alatt. 

És egyszerre fázni kezdett.
Tényleg, másodszor nem használtak óvszert. Kinyújtotta a kezét, hogy keressen egyet a fiókban, 

de aztán megfeledkezett róla, egy perccel később meg már a lányban volt.
A  hideg, ami az előbb megborzongatta, emésztő forrósággá változott, mely elért egészen az 

ágyékáig. Nem számított, hogy Tabitha becsapta, hogy még nagyobb hazug volt, mint Anastasia, 
ennek ellenére is kívánta. Mindent megadott volna egy öleléséért, egy csókjáért.

Sosem hitte volna, hogy Tabitha nem az ő köreiből származik. A viselkedése, a tánctudása, a 
kiejtése… Az, hogy mindent tudott Európa egyik legexkluzívabb lányiskolájáról, a Beddingdalesről… 
Valaki nagyon alaposan felkészíthette.

– Ki áll az egész színjáték mögött? – tudakolta dühösen. – Ki az, aki hozzám küldött?
– Mi az ördögről beszélsz? Nem küldött senki… Különben is, te jöttél oda hozzám, már nem 

emlékszel?
– Éppenséggel könnyűszerrel kifigyelhette valaki, mikor hagyom el a lakásomat, téged pedig épp 

a megfelelő időben indított utadra, hogy a lépcsőn találkozzunk.
– Ez egyszerűen nevetséges! – fakadt ki a lány. – Üldözési mániád van, vagy mi?
– Lehet, hogy az van, de akkor sem hiszem, hogy valaki ok nélkül sok tízezer eurót költ azért, 

hogy egy szobalány bálozhasson egyet. Lásd be, ennél sokkal valószínűbb, hogy szándékosan 
csábítottál el, és csaltál csapdába.

– Nem csábítottalak el! – tiltakozott Tabitha. – Összevissza beszélsz, kiforgatod az igazságot, 
csak mert kínosan érint, hogy lefeküdtél egy takarítónővel. De ami történt, megtörtént. Jobb, ha 



elfogadod.
– Tudod mit? Még azt is elhiszem, hogy valaki rád költött ennyi pénzt, de akkor miért egyedül 

jöttél a bálba? Miért nem a jótevőddel?
– Mert a hölgy nem tudott eljönni.
– Hölgy? Nos, ez meglepő. És miért nem tudott?
– Mert… mert nem érezte jól magát. De egészen biztos lehetsz benne, hogy semmi rosszat nem 

akart neked, nem forgatott a fejében semmilyen hátsó gondolatot. Nekem akart örömet szerezni.
– Egy sok tízezer eurós ajándékkal? Vajon ki lehetett az?
Tabitha a fejét rázta.
– Ki vele! Tudni akarom!
– Nem fontos.
– Nekem az. Senki nem dob ki ennyi pénzt az ablakon úgy, hogy nem vár érte cserébe 

ellenszolgáltatást. És nekem tudnom kell, mi volt az. Mit kellett tenned a meghívóért és a ruháért?
– Nem tudom, milyen ismerőseid vannak, de most komolyan megsajnáltalak – vágott vissza a 

lány. – Lehet, hogy a te világodban elképzelhetetlen az ilyesmi, de léteznek még jó emberek, és a 
jótevőm ilyen ember. Tudom, hibát követtem el, amikor elhitettem magamról, hogy gazdag lány 
vagyok. De nem volt más választásom. Ha elmondom az igazat, elveszítettem volna a munkámat.

– Fizetővendégnek adtad ki magad. Végigtáncoltál velem egy éjszakát, végül az ágyamba is 
bebújtál. Elég furán viselkedtél ahhoz képest, mennyire félted az állásodat.

Tabitha állta a férfi kutató pillantását.
– Akárhogy is, most terhes vagyok, és te vagy az apa – szögezte le. – Csak te lehetsz, mert te voltál 

az egyetlen, akivel… szóval, tudod. És nem várok tőled semmit, csak egy kis anyagi támogatást arra 
az időszakra, míg a baba kicsi.

Giannis odalépett hozzá, Tabitha pedig felállt a kanapéról.
– Tudtam, hogy pénzt akarsz! – sziszegte az arcába a férfi. – A magadfajták mind arra hajtanak.
– A magamfajták? – háborodott fel Tabitha. – Miről beszélsz? Hiszen szűz voltam! Te voltál 

számomra az első!



 3. FEJEZET

Giannis olyan hirtelen hőkölt hátra, mint ahogy ott termett.
– Ez igaz? – kérdezte fojtott hangon. – Senkivel sem voltál előttem?
– Nem. És utánad sem.
– Most pedig gyereket vársz…
– Igen.
A férfi dünnyögött valamit az anyanyelvén, amit Tabitha nem értett, de nagyon úgy hangzott, 

mint egy szitokszó. Kihúzta magát, és megigazította a lófarkát. Tapasztalatlan volt ugyan, de nem 
ostoba. Tudta, hogy sokak számára semmiféle érzelem nem kell ahhoz, hogy testi kapcsolatba 
lépjen valakivel. Csak azzal nem volt tisztában, hogy ő is ezek közé az emberek közé tartozik.

Eddig mindig szerető férjről és gyerekekről álmodott. Különösen a legnehezebb időkben. Így 
képzelte az igazi boldogságot, amit azóta volt kénytelen nélkülözni, hogy az édesapja elbúcsúzott 
ettől a világtól, a mostohája pedig kimutatta a foga fehérét.

Ezek az álmok mentették meg attól, hogy végképp kétségbeessen. Nehéz helyzetében egyedül a 
boldog jövő ígérete volt a támasza. És most ez az ígéret a szíve alatt növekvő magzatban testesült 
meg. A kis életben, melyet Giannisszal ketten teremtettek.

A férfi vett egy nagy levegőt, és sokáig csak nézték egymást.
– Most mi lesz? – tette fel a kérdést Tabitha. – Vegyek még egy terhességi tesztet? Mellesleg 

hamarosan kezdődik a délutáni műszakom, szóval nincs sok időm.
Giannis összevonta a szemöldökét.
– Nem bocsáthatsz el! – vágott a szavába a lány, még mielőtt kinyitotta volna a száját. – Nem 

kérek tőled semmilyen segítséget, míg a baba meg nem születik, de kérlek, ne rúgj ki, mert nincs 
hová mennem. Az  utcára kerülnék. Szeretnék tovább dolgozni a szülésig… Addigra, remélem, 
összeszedek annyi pénzt, hogy futja néhány havi albérletre és kaucióra.

– Szó sem lehet róla, hogy tovább dolgozz! – csattant fel Giannis, akinek dühén mostanra 
győzedelmeskedett a vágy, hogy újra birtokolja ezt a csodálatos teremtést. Nem akarta, nem tudta 
elengedni. – Magammal viszlek Szantorinire.

A lány nagyot nézett. Sápadt arcában most különösen nagynak tűnt kék szeme.
– Azt gondoltam, nem hiszel nekem.
– Elviszlek orvoshoz. Ő nemcsak a terhességed tényét tudja megerősíteni, de nagyjából a 

fogantatás időpontját is meg tudja határozni.
Ezt első kézből tudta Giannis, ugyanis így fedezte fel, hogy az első felesége nem tőle esett 

teherbe. Annyira még sosem alázta meg senki. Noha a büszkesége nagyobb sérelmet szenvedett, 
mint a szíve, megesküdött, hogy soha többé nem hozhatja senki ilyen helyzetbe. Ezért is akarta a 
második feleségét józan megfontolás alapján kiválasztani.

Nem is olyan rég Tabitha még minden szempontból tökéletes megoldásnak tűnt. Látszólag 
minden feltételét teljesítette, és bónuszként ott volt a még mindig lángoló szenvedély, amely 
egymás karjába űzte őket.

Csak sajnos Tabitha is hazugnak bizonyult. Kiderült róla, hogy nincs pénze, vagyis könnyen 
lehet, hogy csak az ő vagyonára ácsingózik. Csupán a vágy tűnt igazinak, amely most is az őrületbe 
kergette. A vágy, amely vétkes könnyelműségre sarkallta, hiszen lám, nem húzott óvszert…

– Velem jössz Szantorinire, ahol megvizsgál a lánytestvéreim nőgyógyásza – jelentette ki.
– Miért nem maradhatok itt, Bécsben?
– Mert ő az egyik legjobb nőgyógyász egész Európában, és mivel személyesen is ismerem, 

megbízom benne. Egyébként azt gondolom, számodra is fontos a gyermek biztonsága, aki állítólag 
az enyém.

– Attól, hogy a tiéd a gyerek, még nem parancsolhatsz nekem.


