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Háború!
 

Négyes körzet.

A  rendőr  főkapitányság  elé  egy  kisbusz  farolt  be,  amelyet
Proton  vezetett.  Boxer  azonnal  kiugrott  belőle,  és  bement  az
épületbe.

Elmondta Némának, hogy a körzet vezetését ő kapta meg. A
kisbusz pedig azért jött, hogy elvigye a terrorelhárítókat Erikhez,
és Néma is menjen velük.

A Tigrisek úgy álltak föl, mintha csak erre vártak volna. Néma
gyakorlatilag megmentette az életüket.

Boxer elmondta, hogy az ő rádiójukon keresztül akarnak békét
üzenni a hadseregnek, innentől fogva nem volt ellenvetésük.

Néma kissé szomorúnak látszott. Bár ez nem volt újdonság, ő
mindig szomorúnak látszott.

Mátyás, és Nimród támogatták Deltát, akinek erre nem is volt
szüksége, annak ellenére, hogy minden lépésnél feljajdult.

Mögöttük  jött  Sanyi,  a  fején  egy  turbánhoz  hasonló  fehér
kötéssel,  aztán Csárli,  és  végül  Dávid,  aki  a  vállát  fájlalta.

Mind bezsúfolódtak a kisbuszba.

Delta mellett csak szűkösen lehetett elférni, mert jó nagydarab
volt.

A Harley felberregett,  hangja betöltötte a nagy épület  előtti
teret, visszaverődött az üvegfalakról.



Néma előrement, a kisbusz pedig követte.

Boxer körbenézett, ismerkedett az arcokkal.

Rögtön  megakadt  a  szeme  három figurán,  akik  régi  Vipera
harcosok voltak. Egyikük láncon tartott egy valódi szörnyeteget. Ez
a  lény  már  annyi  vámpír  vért  ivott,  hogy  nem  is  hasonlított
emberre. Leginkább egy kutya, és egy denevér keresztezésének
tűnt. A szaga rettenetes volt, de amúgy nyugodtan ült.

- Félix a neve. - mondta a gazdája - Idomítva van.

Ami az illeti, a gazdi sem volt egy hétköznapi figura. Hosszú,
hegyes fülei voltak. Karmos kezét üdvözlésül felé nyújtotta:

- Az én nevem Káin.

- Boxer.

- Ő pedig Thor. - mutatott Káin a harmadik figurára. A fickó
láthatóan íjász volt,  hosszú szőke haját egy pánttal fogta össze,
tekintetében mély butaság ült.

- Néma már mindent elmondott. - folytatta Káin - Kész vagyunk
csatlakozni a Drakkar klánhoz!

Boxer erre csak bólintott, és otthagyta őket. Nem igazán bízott
bennük. Szerinte az összes Viperát le kellett volna öldösni.

Ugyanakkor  tudta,  hogy  minden  harcosra  szükség  lesz  az
emberek ellen.

Kezdett megszomjazni.

Látott  friss  vámpírokat  is,  aztán  egyet,  akinek  elváltozások
voltak a fején.

Ha már a témánál tartunk; a legtöbben nyugodtan ücsörögtek a
földön, de az újak között fiúk-lányok itt-ott egymás vérét szívták.



Biztos senki nem mondta el nekik, hogy ez nem mindig sül el jól.

Az  emeleten  az  embereket  külön  helyiségbe  zárták.  Lehet
mondani, hogy foglyok voltak, de azt is, hogy saját érdekük is az
volt, hogy bent maradjanak.

Olyan volt az egész épület, mintha megszállta volna egy falka
állat.

Meglepően  sok  nő  volt  a  frissen  harapottak  között.  Sokan
kifejezték  vonzódásukat  felé.  Meg  akarták  harapni,  vagy
szeretkezni  vele,  vagy  mindkettő.

Egy pillanatra  eljátszott  a  gondolattal,  de  mivel  neki  kellett
összefogni ezt a csürhét, nem akart egy lenni közülük.

Ahogy ment a folyosón dulakodást, és kiabálást hallott az egyik
szobából.  Egy  nő  segítségért  kiáltozott.  Benyitott,  és
szétválasztotta  őket.

A  fickó  mintha  kissé  szégyellte  volna  magát,  tovább  nem
vergődött.  A  lány  kiszaladt  a  helyiségből.

Mikor Boxer úgy látta, hogy a srác lenyugodott, folytatta útját.
Persze senkit nem kapott a Beavatásról.

Azon filózott mit mondjon ennek a sok vámpírnak, ha összehívja
őket.

Az biztos, hogy valahol el kell kezdeni. Mert sok idejük nincsen.

Az emberek támadni fognak, és addigra ezeket ki kell oktatni a
harcra, gondoskodni kell az ellátmányról.

Legelőször pedig arra kell ügyelni, hogy ne egyék meg egymást.

Béla az ötös körzetet kapta. Nem jött senki a Beavatásról. Nem
volt  DJ,  nem volt  zenekar,  és  senki,  aki  segített  volna neki  az



arcokat összefogdosni.

Ott állt egyedül, és cseppet sem volt boldog.

Kiűzték oda, hogy egyedül birkózzon meg a feladattal, és neki
csak egyetlen dolog jutott az eszébe, amihez a legjobban értett.

Erőszak.

Tűzfészeknek azt a ligetet választotta, ahol annakidején Harmat
maga alá teperte a kis Rolandot.

A friss vámpírok már kissé lenyugodva százával bolyongtak a
környéken,  prédára  lesve.  Ha  a  másik  visszavicsorgott,  nem
támadtak rá,  de  gyakori  volt,  hogy vámpír  vért  ittak.

Az  első,  aki  az  útjába  került,  egy  töltött  galamb  csaj  volt.
Megragadta a karját, és azt mondta:

- Kussolsz! A rabszolgám leszel!

A lány menekülni próbált, amit Béla nem tűrt sokáig. Megfogta
a  két  combjánál,  és  szó  szerint  karóba  húzta  egy  út  menti
fémrúdon. Ugyan nem jött ki a száján, ahhoz túl rövid volt, de a
lány azonnal szörnyethalt.

Béla nehezen viselte a nézeteltéréseket.


