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Kezdet
 

Kezdetben volt Drakkar.

Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre.

 
Senki nem tudta miért.

Senki nem tudta őt megfékezni.

 
Az ereje pedig egyre nőtt.

A sámánok meséltek arról, hogy egyszer eljön majd. Úgy nevezték, hogy a
Kívülálló, mert egymagában érkezett.

 
Keresztülvágott a vidéken, és amerre járt sötétség maradt utána.

A szél a nevét suttogta. Az eső az erdőben találta. Éjszaka.

 



A környékbeliek rettegtek tőle.

Először megpróbálták megtámadni, aztán csapdába csalni.

Mindannyiszor kudarcot vallottak.

 
Otthona az erdő maradt.

Területének határait emberi torzókkal rakta tele.

Halott ellenségeinek teteméhez nyúlni senki nem mert.

 

Idővel megtanultak együtt élni vele. Olyan lett, mint az ősöreg fák, melyek
odanőttek. Rendszeresen látogatta a törzseket, és áldozatokat szedett.

Már senki nem vadászott azon a környéken.

 
Szolgái lettek. Három férfi és egy nő.

Azt beszélték, hogy soha nem alszanak, és nem húzódnak be sehová sem hó,
sem szél, sem eső elől.

 

Kint élnek mint az állatok.

Fából,  és  sziklából  készült  trónusokon  ülnek.  Emberek  és  vadak  vérével
táplálkoznak és nem enyésznek el. Létük örökkévaló.

 
Ők voltak az erdő istenei.

 
Aztán harcosok érkeztek lóháton, íjjal, pajzzsal, és karddal felfegyverkezve.



Kiűzték az őslakos törzseket és kisebb erődítményeket emeltek, onnan indultak
portyázni.

 
A harcosok elüldözték az erdő isteneit, akik a legenda szerint más országokba
széledtek szét.  Drakkar  viszont  nem ment sehová.  Ott  maradt  az erdőben
egyedül.

 

Egy barlang mélyén húzta meg magát.

Nagy ritkán jött fel csak táplálkozni, ideje nagy részét alvással töltötte.

 
Így ment ez, amíg egy vadóc ifjú hercegnő egy tiltott lovaglása során rá nem
talált. Drakkar szórakoztatónak találta a lányt, és unatkozott is, ezért nem ölte
meg. Megajándékozta hát az örökléttel.

 

A lány ettől fogva Syrinx-nek nevezte magát.

Megtanította Drakkart arra, hogy hogyan illeszkedjen be az emberek közé.

 

Az erdei  istenekről  szóló mondákra már senki  nem emlékezett,  így  Syrinx
messziről jött kereskedőként mutatta be a férfit a közösségben.

 
Eltelt egy emberöltő, és nekik tovább kellett állniuk.

Az új helyen gyermekük született. Egy fiú, aki szintén a Drakkar nevet kapta.

 

Syrinx embernek született egy gazdag földesúr lányaként. Az apja taníttatta;



meglehetősen  komoly  könyvtáruk  volt  otthon.  Művelt  lány  volt  és
intellektuálisan nagyon felvillanyozta, hogy férje több száz éves múltra tekint
vissza.

Ebben az időben a nő azzal foglalatoskodott, hogy papírra vesse mindazt, amit
Drakkar megtapasztalt. Persze – mivel létük mivoltát titokban kellett tartaniuk
– titkosírást fejlesztett ki, amely leginkább a kínai írásjelekhez volt hasonlatos.

Mindent  amit  tudott,  átadott  a  fiának  is.  Syrinx  nem  csupán  a  faj  első
történetírója  volt  az  országban,  hanem  a  faj  minden  emberi  vonása  tőle
származott. Az ő ötlete volt az is, hogy ne fedjék fel magukat az emberek előtt.

 

Az ország mezőgazdaságra szakosodott, ezért a lakosság falvakban és kisebb
városokban élt. A földesurak vidéki birtokokon kastélyokban laktak és onnan
irányították  az  alattvalóikat.  A  városokba  csak  a  birtok  nélküli  szegények
illetve a külföldiek költöztek, akik nem tudtak vidéken elhelyezkedni az ott
kialakult rendszer miatt, amit a helyi lakosság működtetett.

Így Drakkar és Syrinx kereskedőknek adták ki magukat, amikor megérkeztek
a városba.

Ekkor már gyárak is épültek, ahová bárki elmehetett dolgozni.  A különféle
iparosok is már kialakult szakmákat űztek.

A város az ország központja lett.

Épült egyetem, színház, nagy könyvtár, múzeum. A kultúra fejlődésnek indult.
Kiépült a vasút, a telefonhálózat, a közvilágítás.

Mindez egyetlen emberöltő alatt.

 

Az ifjú Drakkar pont az ipari fejlődés kezdetekor lett huszonéves. Elkezdett
dolgozni  és  folyamatosan  hajtotta  a  lelkesedés,  amely  akkoriban  az  egész
társadalmat jellemezte.

 



Bejárta az egész országot. Feleséget is vidéken talált magának.

Angéla  egy  molnár  lánya  volt,  és  vékony  termetéhez  képest  egészen  jól
boldogult a malomban. Ő volt az első, akit az ifjabb Drakkar megharapott.

Azelőtt állatok vérével táplálkozott, de a lányt a feleségévé akarta tenni, ezért
örök életet kellett ajándékoznia neki.

 

A  városban  ebben  az  időben  megjelent  egy  másik  vámpír  és  Drakkar
találkozott is az általa megharapottakkal. Egyenlőre nem ütköztek az érdekeik,
azonban úgy tűnt valamiféle bűnszövetkezetet alkotnak.

 

Mire megkezdték az első földalatti vasút építését a Drakkar család jelentős
vagyonra tett szert. Talán ez volt az, ami szemet szúrt a másik vámpír klánnak,
a Viperáknak. Ez alkalommal megfenyegették a családot.

 

Drakkar  és  Syrinx  ekkor  már  nagyon  öreg  volt.  Még  a  vámpíroknak  is
szükségük van regenerálódásra. Ez azt jelenti, hogy néhány száz évenként több
évtizedet kell átaludniuk.

Egy ideje már készültek erre.

A város közelében vásároltak egy vidéki birtokot, ahol építettek egy kastélyt,
aminek az alsó – föld alatti – szintjét úgy alakították ki,  hogy biztonságos
nyugvóhelyül szolgálhasson számukra és az elkövetkező generációknak.

Idejük lejártával itt helyezkedtek nyugalomba és az ifjabb Drakkar vitte tovább
a család összes ügyét.


