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Minden jog fenntartva!

A felhők kezdtek szétoszlani előttük, ahogy haladtak előre.

Kyrka, a testőrnők vezére ült a Renault Trafic volánjánál, ami
egy meglehetősen praktikus, kényelmes járműnek bizonyult.

Négyen ültek benne.

Négyen, akiket egykor démonoknak, vagy pokol szülötteknek
neveztek volna.

Mind a négyen vámpírok voltak.

A Drakkar nevű ősi klán tagjai.

Az első Drakkar még a vikingek korában tűnt fel a földön, s tőle
származtatják az összes vámpírt. Ő az ősatyjuk. Egyfajta félisten.

Egyenes ági leszármazottja, Erik Drakkar szintén az autóban ült.

Meglehetősen fiatal volt, alig több mint harminc éves.

Korai éveiben megpróbált emberként élni.

A vámpírok által gyártott szintetikus vért használta.

Megpróbált boldogulni az üzleti világban. Könyvesbolt hálózatot
üzemeltetett szülővárosában.



Szerelmes lett egy lányba, és úgy tűnt minden jól alakul.

Azonban a sors más utat szánt neki.

Bátyját megölték, s amíg a gyilkosát kereste, kedvesével végzett
a rivális klán egy tagja.

Erik  bosszút  esküdött,  és  háborút  indított.  Azon  a  napon
változott  meg teljesen.

Ősapjuk ez idő tájt ébredt, s csatlakozott a harchoz.

Segítségével  elűzték  Igort,  a  rivális  klán  fejét,  felőrölték  a
megmaradt ellenállást, és a város teljes mértékben a Drakkar-klán
kezébe került.

Sajnos mindezen csatározások során az emberek előtt felfedték
létezésüket.

A  várost  evakuálták,  és  a  hadsereg  benyomult,  hogy
elpusztítsák  a  vámpírokat.

Erik  megszervezte  a  város  védelmét,  és  nyílt  harcba
bocsátkozott az emberekkel. Ez a küzdelem még nem ért véget.

Erik azonban ősatyja parancsára elhagyta a várost.

Az öreg Drakkar megígérte neki, hogy békét köt az emberekkel,
és gondoskodik a harcosairól.

A  fiú  három  testőrlányt  kapott  maga  mellé,  és  egyenesen
Babylon városába indultak.

Kyrka, Alfa, és Vihar egykor apja testőrei voltak, de miután az
nyugovóra tért, az ifjút szolgálták.

Régóta ismerték egymást.

Jó csapat voltak együtt.



A testőrök  közül  csak  egy  hiányzott,  Harmat,  Erik  jelenlegi
barátnője.

Vele éppen azelőtt vesztek össze, hogy a fiatal Drakkar útnak
indult, így most ő nem tudta hányadán állnak.

Erről senki nem beszélt.

Az öreg parancsa egyértelmű volt.

Babylon városa híres volt a mágia iskoláról, amit a vámpírok
üzemeltettek ott. Eriknek meg kellett tanulnia a mágia használatát.

Ez meglehetősen jó ötletnek tűnt mindazok után, amiken Erik
keresztülment.

Egyfajta új kezdet. A növendék Drakkar szerencsés volt.

Azért zötykölődtek most a vidéki utakon, hogy eljussanak arra a
magánrepülőtérre, amely a klán tulajdonában volt.

Mire odaértek szép repülőidő lett.

A lányok elintézték a hivatalos ügyeket. A csomagok átmentek a
szükséges vizsgálatokon, minden papírjuk rendben volt. Az egész
csak néhány percet vett igénybe.

Ezután felszálltak a gépre.

Erik érezte, hogy úgy egyengetik az útját, akár egy gyereknek,
miközben hősnek kijáró tiszteletet mutatnak iránta.

Ez vegyes, de cseppet sem kellemetlen érzésekkel töltötte el.

Maga  a  gép  piszkosul  drága  luxus  volt.  Bőrülések.  Étkező.
Plazmatévé.

Még Playstation is volt.

A  pilóta  elvégzett  néhány  ellenőrzést,  kipróbálta  a



fékszárnyakat, aztán megkérte őket, hogy kössék be magukat.

Erik a szárny mellett ült. Valójában ez volt a második repülése
életében.  Szeretett  a  szárny  mellett  ülni,  és  onnan  kinézni  az
ablakon.

A  gép  a  felszállópályán  gurult,  egyre  gyorsult,  aztán
elemelkedett  a  földtől.

A  f iú  nagyon  é lvezte  ezt  a  részt ,  még  a  ve le járó
nyomásváltozással együtt is. Alaposan megnézte magának a várost.

Az a furcsa érzése volt, hogy túl könnyedén veszi a dolgot.

Lehet, hogy fájó nosztalgiával kellene lenéznie az épületekre?


