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A The New York Times sikerszerzője

Szerencsejátékosok

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

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

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

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

Aki húszéves korára már egyetemet végzett, 
oklevelet szerzett angol nyelvből, történelemből 
és társadalomtudományból, az ne a hajók fedél-
zetét súrolja! Serena hiába bizonygatta, hogy 
ilyesmi nem áll szándékában. Édesanyja csak 
nevetett, és csitította a férjét, mondván, hagyják 
a gyereket a maga útját járni. Száznyolcvanöt 
centis magassága és száztíz kilós súlya ellenére 
Daniel MacGregor teljesen tehetetlen volt csa-
ládja nőtagjaival szemben, ezért hamarosan fel-
adta az amúgy is reménytelennek tűnő küzdel-
met.



9

Serena megkapta az állást, és megmenekült 
a további, végeláthatatlannak tűnő tanulóévek-
től. A Hyannis Portban lévő családi fellegvár 
háromszobás lakosztályát felcserélte egy fek-
helyre a hullámokon ringó szálloda kicsiny ka-
binjában. Munkatársai közül senkit sem érde-
kelt, mennyi az intelligenciahányadosa, és hány 
egyetemi oklevele van. Nem tudták, hogy az 
apja, ha kedve szottyanna, az egész óceánjárót 
mindenestül megvehetné, és hogy az édesanyja 
kiváló sebész. Azt sem tudták, hogy az egyik 
bátyja szenátor, a másik pedig államügyész. 
Amikor ránéztek Serenára, csupán egy csinos, 
fiatal lányt láttak. És ő éppen ezt akarta.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Serena MacGregor szolgálatra jelentkezik, 
uram!

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

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

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

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

hetőség, hogy kipróbáld a mennyei élvezeteket, 
ha tényleg itt akarsz hagyni bennünket – moso-
lyodott el Dale, és mélyen a lány szemébe né-
zett.


