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Szabadíts fel!
Aznap csak a termen belüli helyváltoztatást gyakorolták.

Amikor vége lett az órának, Dalbert egyből odament Erikhez:

- Összeszedem a srácokat, aztán mehetünk! A Vörös Rózsa jó
lesz?

- Persze! - Erik örült, hogy olyan helyre mennek, amit ő is ismer.

Alig öt percre rá már a parkolóban voltak.

Erik a Fordba szállt be Aileennel, és a testőreivel, Dalberték
pedig egy terepszínűre festett kisbuszba. Az ifjú Drakkar ment elöl,
a kisbusz követte.

A Rózsában régi típusú heavy metal szólt.

Erik csapata kiszállt, és megvárták, amíg Dalberték is bezárták
a kisbuszt.

Együtt mentek be a kocsmába.

Csütörtök délután volt, de már lézengtek alakok.

Erik meglátott egy nagy ovális asztalt, ami alkalmasnak tűnt
egy tucat vámpír kocsmázásához.

- Azt az asztalt lefoglaljuk! - bökött rá.

A csapos vidáman nyugtázta a dolgot. Örült, hogy jó bevétele
lesz.

Helyet foglaltak.

- Ő itt a kedvesem, Aileen! - kezdte a bemutatkozást Erik - Ők
pedig a testőreim; Kyrka, Vihar, és Alfa!



- Ő itt a kedvesem Viola! - felelte Dalbert a mellette ülő lányra
mutatva - Ők pedig a testőreim, a Vad, a Fekete, és Wick.

A harcosok mind kezet ráztak Erikkel.

- Angliából jöttünk. - tette még hozzá Dalbert.

- Én pedig Ukrajnából. - jegyezte meg Viola.

Erik ekkor fedezte fel, hogy kicsit széles orra van, ami jellemző
volt  azokra  az  ukránokra,  akiket  addig  megismert.  Kicsit
fiatalkának látszott, de ez a vámpíroknál annyira nem számít.

- Itt ismerkedtünk meg! - mondta Dalbert.

- Mi is! - mosolygott Aileen.

Ekkor lépett be Hektor, és bandája. Összesen hatan voltak.

Az  asztalnál  abbahagyták  a  beszélgetést.  Nem  is  titkolták
ellenszenvüket  az  érkezők felé.

Hektor egyből odajött hozzájuk:

- Az asztalunknál ültök! - mondta vérlázító hangon.

- Hát bocs, de nem volt ráírva, hogy a tiéd! - felelte Dalbert
könnyedén.

Hektor a harcosaira nézett,  széttárta a karját,  aztán magára
mutatott:

- Hát bocs, de a nevem Tyrann! A helyi klán hercege vagyok! Ez
pedig itt az én asztalom!

Erik kezdte unni ezt a pojácát.

- A kocsmáros megengedte, hogy ide üljünk! - kicsit felemelte a
hangját - Kivételesen válasszatok másik asztalt magatoknak!

-  Tudod  mit?  Leszarom!  -  mondta  Hektor,  és  kezdett  úgy



beszélni, mintha egy kutyát utasítgatna - Most azonnal üljetek át
egy másik asztalhoz!

Erik felállt:

- Ne merj velem ilyen hangnemben beszélni! - mondta. Teljesen
kihúzta magát. Fenyegető volt.

Hirtelen ijesztővé tudott változni, ha akart.

Hektor egy kicsit visszavett magából:

- Miért mi lesz? Előveszed a kardodat?

- Nem fogom elővenni, két okból. - magyarázta Erik kimérten -
Az egyik,  hogy nincs nálam. A másik,  hogy te nem akarod azt
megérni, hogy én elővegyem!

- Ja, te ilyen nagyfiú vagy? - Hektor őszinte gyűlölettel nézett rá
- Hát majd meglátjuk! Majd meglátjuk, hogy tényleg olyan nagyfiú
vagy-e, mint amilyennek tartod magad!

Ezzel sarkon fordult, átvágott a saját testőrein, és elment. Azok
követték.

Nem tűnt úgy, mintha készen álltak volna a bunyóra. Inkább
látszottak fáradtnak, mint tettre késznek.

Erik  ott  helyben  addig  fokozhatta  volna  a  dolgot,  hogy
Hektornak ne legyen más választása, mint kiállni vele. De inkább
hagyott neki lehetőséget, hogy elmenjen.

Visszaült az asztalhoz.

- Hallottam azokról a kardokról! - kezdte Dalbert - Azt beszélik
Erik lekaszabolt velük egy századnyi katonát egymaga! Tankostul,
mindenestül! Kíváncsi lennék az igazságra!

- Ezek a történetek mindig túloznak! - mondta Erik.



Érezte, hogy a többiek csodálják emiatt, de ő nem volt büszke
rá.  Tudta,  hogy  azoknak  az  embereknek  nem  kellett  volna
meghalniuk,  ha  ő  okosabban csinálja  a  diplomáciát.

Sosem akart embereket ölni. Vámpírokat se. Volt egy pont, ahol
engedte, hogy az események magukkal sodorják, és onnantól már
nem volt megállás.

Ennek most nemzetközi következményei vannak.

- Ne szerénykedj! -  veregette a vállát Dalbert -  Csapos! Egy
korsóval mindenkinek a helyi barna sörből!

Erik aznap próbált minél kevesebbet mondani az úgynevezett
hőstetteiről, és igyekezett minél többet megtudni Dalbertékről.

Angliában  meglehetősen  erős  vámpír  társadalom  volt.  A
történeteket  hallgatva  Eriknek kedve támadt  ellátogatni  oda.


