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"Most egy felhő, amelyet idáig nem láttam, eltakarta egy pillanatra
a holdat, mint sötét kéz egy fehér arcot. A káprázat szétfoszlott. Az

ablakokban egyszerre kialudtak a fények. A ház, amint ott állott
előttem, lélektelen, szürke kőtömeg volt ismét, komor falai között

nem suttogott többé a múlt. A ház: kripta, félelmünk és
szenvedésünk van eltemetve romjai között."

Daphne du Maurier

I. rész: Le Camto hercege
A felföldi várrom

Skócia, 1695

Sötét, ködös éj ereszkedett a Skót-felföld érintetlen zord tájára,



eltakarva a vidék csodás természeti  szépségeit.  E ritkán lakott,
terméketlen talajú, borús időben oly vigasztalan képet nyújtó táj,
szikrázó napsütésben mutatta meg igazi arcát. Mocsarak, csöndes
tavak, gyors patakok és hegyvidékek váltakoztak ilyenkor.

Ahogy a köd sűrűsödött, úgy lett egyre mélyebb a csend. Néha
egy-egy madár rikoltott bele az éjszakába, s hangját kísértetiesen
verték vissza a dombok. Később hatalmas csobbanás hallatszott a
lápvidék  felől.  Szörnyű  vergődés  vette  kezdetét,  mely  alig  pár
percig tartott, majd sikoltás és hörgésszerű hang tanúsította, hogy
a  könyörtelen  ingovány  a  mélybe  húzta  áldozatát.  Egy-két
légbuborék szállt még fel a víz színére: az utolsók – s a halálos
csend ismét birtokba vette a környéket.

Órák teltek el  így, mígnem megélénkült a szél,  és a homály
oszladozni  kezdett.  A  hold  gyér,  ezüstös  fénye  áttört  a  felhők
között, hogy beragyoghassa a vidéket. Tompa, monoton zaj kezdett
kiválni  a  sivár  egyhangúságból,  és  hamarosan  egy  ló  patáinak
ütemes kopogása verte fel az alvó felföldet. Ló és lovasa kitaposott
ösvényen  haladt  vágtatva,  mely  a  hegyek  közül  éles  ívben
kanyarodva egy hosszúkás tó partján folytatódott. A nyeregben ülő
alak bő, szürke köpenyét és hosszú haját szél lebegtette; tükörképe
suhanó árnyként úszott a tó fekete vizén. Az út nem messze a
parttól,  egy  sziklás  domb aljában  ért  véget.  Omladozó  várrom
emelkedett  itt  a  magasba,  éles  kövek  fogságában,  mint  valami
néma szemtanú. Véres csaták, fenséges diadalok, hősi legendák
emlékét őrzik e rideg falak.

Az idegen lelassította, majd megállította a lovát. Szürke szemei
rátapadtak a fölébe magasodó kősziklákra. Percekig ült így hosszú,
ősz  kecskeszakállát  simogatva,  mintha  csak  azon  tanakodna,
hogyan tovább. Végül leugrott a nyeregből és a sziklák felé indult.
Alacsony termetű, meglett korú, hajlott hátú kis embernek látszott,
mégis amint nekirugaszkodott, már maga mögött is hagyta a talajt,
és két métert repült felfelé. Így haladt ugrándozva szintről szintre,



szikláról sziklára, míg el nem érte a várat, mely egy már félig ledőlt
toronyból és viszonylag épen maradt épületszárnyból állt. A szürke
emberke belépett a boltíves kapun, és beleveszett a sötétségbe.

Nyirkos folyosókon és kopogó kockaköveken vezetett  az útja
egészen  az  épület  belsejéig,  ahol  óriási,  kétszárnyú  vasveretes
faajtó és két skót szoknyát viselő, lándzsát szorongató őr állta el az
útját.  A  pöttöm emberkéhez  képest  ezek  valóságos  góliátoknak
tűntek.

– Ki vagy? – förmedt rá egyikük a jövevényre, miközben neki
szegezte fegyverét.

–  Vorlam!  –  válaszolt  a  kecskeszakállas,  s  levetve  köpenyét
büszkén kihúzta  magát.  –  Xakrat  már  vár  rám!  Fontos  híreket
hoztam neki.

– Xakrat fejedelem! – javította ki a másik őr, de azért félreálltak
az útból, és kitárták előtte az ajtót.

Vorlam a teljes sötétségből egy fényárban úszó terembe lépett
be,  amit  falakba  ékelt  fáklyák  világítottak  meg.  A  középkori
hangulatot  idéző  termet  lovagi  páncélok,  falait  régi  fegyverek
díszítették. Az emeleten a karzatról nagy piros zászló lógott alá,
mely egy szívbe mártott  tőrt  ábrázolt.  A helyiség kardot  viselő
vámpír  férfiakkal  és  a  szórakoztatásukról  gondoskodó
vámpírhölgyekkel volt tele. Mindannyian jól mulattak, poharaikból
vért ittak, és hangosan nevetgéltek, évődtek egymással. Ügyet sem
vetettek szürke kis társukra, aki igyekezett átfurakodni közöttük.
Egyenesen a piros zászló alatt felállított hosszú asztalhoz ment,
ahol kisebb csoport üldögélt a többiektől elkülönülve.

Szemben velük egy magas alak állt krémszínű kabátban. Szőke,
már-már  fehér  haja  szabadon  omlott  széles  vállaira.  Hevesen
gesztikulált és magyarázott társainak, kik itták minden szavát, s
úgy néztek fel rá, mint valami istenre. Majd váratlanul elhallgatott



és hátrafordult. Megközelítőleg negyven évesnek nézett ki. Világos,
szép ívű szemöldöke, spanyolosra nyírt bajusza és apró, álláig érő
szakálla méltóságot kölcsönzött sápadt, enyhén kerekded arcának.
Ez a tekintet erősen emlékeztetett Valera vonásaira; ám amíg a
vámpírvezérnek  nyugodtság  és  megfontoltság  áradt  szemeiből,
addig  ezek csupán lelketlenségről  és  kegyetlenségről  árulkodtak.

– Vorlam! – kiáltott fel mélyen zengő hangján, mire a teremben
azonnal  csönd  lett,  s  mindenki  az  asztal  felé  fordult.  –  Hol
késlekedtél?  Remélem,  örömteli  híreket  hozol!

– Tartok tőle, hogy nem lesz ínyedre uram, amit hallani fogsz –
hajolt  meg  előtte  az  öreg  vámpír.  –  Landrote  visszatért
Spanyolországba.

Beszélgetőtársa hideg kék szemei kissé elkerekedtek, de azután
hamar visszanyerték elszánt csillogásukat.

– Tehát életben van! Hm! Szívósabb, mint gondoltam.

– Oly annyira életben, hogy miután Valera lemondott a javára,
tegnap megválasztották Uralkodó Hercegnek.

– Képtelenség! – nevette el magát a vámpír. – Napra pontosan
megmondom, hogy hány éves. Fiatalkorú vámpírt még soha nem
választottak vezérnek!

– A Charmatia egyhangúan döntött  így –  tárta szét  a karját
Vorlam.  –  Megváltoztatták  a  törvényt,  így  segítve  elő  a  trónra
lépését.

– Nagyon bátrak, de nagyon ostobák is.

– Inkább félelem ez, mint bátorság – lépett hozzá közelebb az
öreg. – Legyilkoltattad a társaikat,  ezért most őbenne látják az
utolsó esélyt, mely túlélésüket biztosítja. Ezen kívül tudomásomra
jutott,  hogy Landrote egy párbaj során megölte Morant-t,  ám a
vérfarkas a halála előtt felfedte neki valós kilétedet. Immár nem



titok előtte, hogy Xakrat fejedelem valójában nem más, mint Razlat.

Az  egykori  tanító,  kinek  kezéhez  annyi  vér  tapadt,  és  akit
mindenki  halottnak  hitt,  úgy  pislogott  a  rossz  hírek  hozójára,
mintha nem értené, miről beszél.

– Támadjuk meg őket! – pattant fel helyéről az egyik vámpír, ám
Razlat nyugalomra intette.

– Egy újdonsült uralkodót még az elődjénél is jobban védenek.
Legalábbis egy ideig. Most semmit sem érnénk az erőszakkal. A
nép hogy fogadta Valera döntését? – pillantott ismét Vorlamra.

–  Egyáltalán  nem  keserítette  el  őket  az  öcséd  lemondása.
Százezrek ünnepelték Landrote-ot. Ott voltam a tömegben, láttam
a  lelkesedésüket.  Félelmetes  volt!  Talán  még  Valera
megválasztásánál sem gyűltek össze ilyen sokan. Pár nap múlva
feleségül veszi Nirát. Azt beszélik, világraszóló esküvő lesz.

Lappangó mosoly jelent meg Razlat szája szélén.

– Majdnem száz évet várt rá, de végül mégis csak elérte, hogy
az unokahúgom az övé legyen.

– És ez még semmi! – emelte fel hangját Vorlam. – Vele van
legjobb barátja, Jean-Francois de Leroy gróf is.

Razlat felkacagott és a többiek is vele nevettek.

–  Nem  hittem  volna!  Valera  lealacsonyodott  odáig,  hogy
beengedjen egy  halandót  a  házába?  Túlságosan öregszik.

– Tévedsz uram! A gróf immár vámpír! Mi több, elvégezték a
Maktriana szertartást, így hivatalosan és vér szerint is ő Landrote
apja.  Állandóan mellette  van.  Úgy  védi  a  fiát,  mint  egy  tigris.
Meghalni és kész érte!

– Ez kissé megnehezíti a dolgunkat. Ha a testőreit valamilyen
ürüggyel  sikerülne  is  elcsalnunk  mellőle,  még  mindig  ott  van



Monsieur Leroy.

–  Kétlem,  hogy  tartanunk kellene  egy  újszülött  vámpírtól!  –
szólalt meg valaki a terem közepe felől.

–  Pedig  kell!  –  hárította  el  a  fejedelem.  –  Sokat  hallottam
Jean-Francois-ról.  Régen  vámpírvadász  volt.  Kellően  kiismerte
ahhoz a fajtánkat, hogy máris úgy tekintsünk rá, mint egy több
száz éves, tapasztalt és velünk egyenrangú vámpírra. Jobb, ha nem
becsüljük alá képességeit.

– A gyerekről még nem is beszéltem! – mormogta Vorlam.

– Milyen gyerek? – kapta fel a fejét Razlat.

–  Landrote  magával  vitt  Spanyolországba  egy  halandó
fiúgyermeket. Nem tudom, kinek a fia lehet, de az biztos, hogy nem
az övé, mert akkor félig vámpír lenne. Arról viszont tudok, hogy
valamiét nagyon fontos neki a kicsi.

–  Mindig  is  inkább a  szívére  hallgatott  –  gondolkodott  el  a
fejedelem. – Ez okozza majd a vesztét!

Hetek teltek el azzal, hogy a vár lakói terveket szőttek arra,
miként  fogják  elpusztítani  az  új  Uralkodót,  ám nem örülhettek
sokáig az előre eltervezett győzelemnek. Egy újabb mulatozással
töltött éjszakán ugyanis kiabálás hallatszott odakintről, majd pár
pillanat  múlva berontott  az  ajtón az  egyik  őr,  és  térdre borult
vezére előtt.

– Uram! – kezdte izgatottan. – Kétezer vámpír sorakozott fel a
felföld határában! Támadásra készülnek.

–  Úgyis  untam  már  a  tétlenséget  –  szorította  meg  kardja
markolatát Razlat.

A körülötte lévők is mind fellelkesültek, és magukhoz vették
fegyvereiket.



–  Csakhogy  ezúttal  Landrote  vezeti  őket!!  –  mondta
kétségbeesve az őr, mire azonnal vérfagyasztó csend lepte be a
termet.

Nem ez lett  volna az első alkalom, hogy vissza kell  verniük
ellenségeik  támadását.  Valera  számtalan  kudarcba  fulladt
kísérletet tett eddig is, hogy leszámoljon a fejedelemmel. Ám ez az
új  fejlemény  mindent  megváltoztatott.  Landrote-tal  féltek  újat
húzni.  Egymás szavába vágva kezdtek kiabálni,  s  percek múlva
teljes volt a zűrzavar. A többség az azonnali menekülést javasolta,
és sokan meg is indultak a kijárat felé.

– Állj!!! – hallatszott Razlat mennydörgő hangja.

A vámpírok elhallgattak, és mozdulatlanná dermedve bámultak
vezérükre.

– Semmit sem változtat a dolgon az, hogy ki vezeti azt a sereget.
Eddig is elbántunk mindenkivel, akik szét akarták zilálni sorainkat.
Landrote is csak egy átlagos vámpír. Olyan, mint mi vagyunk.

–  Megbocsásson,  uram,  de  nekem  vannak  kétségeim!  –
ellenkezett az egyik skót. – Ha a herceg egyenrangú lenne velünk,
akkor nem élte volna túl Morant támadását, és nem épül fel ily
rövid idő alatt.

– Ismerjük a legendákat, melyek őt övezik – vette át a szót egy
másik férfi. – Egymaga akár száz fajtánk bélit is lekaszabol.

A többiek egyetértően bólogattak.

– Ezek csak ostoba babonák!

–  Hűen  szolgáltunk  téged,  és  teljesítettük  a  parancsaidat  –
mondta csendesen Vorlam –, de be kell látnunk, hogy a herceg
ellen nincs esélyünk. Menekülnünk kell, különben elvesztünk!

– Gyáva férgek vagytok egytől-egyig! – sziszegte a fejedelem. –



Hát csak menjetek!!

Nem  kellett  kétszer  mondania.  Hívei  kiözönlöttek  az  ajtón,
magára  hagyva  őt.  Razlat  lángoló  tekintettel  meredt  utánuk,  s
közben  dühösen  szitkozódott.  A  hírnök  nem  tévedett  sokat  a
támadók számát illetően. A felföld határát nemsokára több mint
ezernyolcszáz állig felfegyverzett, mindenre elszánt vámpír lépte át.
Lovaik  patáinak  ritmikus  hangja  visszhangot  vert  a  zord  táj
dombjai  között.

A  fejedelem  az  egyik  ablakból  figyelte  a  közeledő  sereget,
melynek élén egy fekete ruhás, hosszú hajú, oldalán csillogó kardot
viselő fiatal vámpír léptetett. Razlat azonnal felismerte benne volt
tanítványát, s nem tagadhatta, hogy e látványtól egy percre az ő
ereiben is megfagyott a vér.

A vámpírsereg rendíthetetlenül haladt célja felé, majd hirtelen
visszarántották a gyeplőt. A lovak veszett nyerítésbe kezdtek és
felágaskodtak. Az előttük tornyosuló kőtömegből ugyanis hatalmas
lángok  csaptak  fel,  majd  fülsüketítő  robbanás  rázta  meg  a
környéket,  s  a  felföldi  várrom egycsapásra  megsemmisült.

Niva Monerta
Spanyolország, 1700

–  Gyere  vissza!  –  kiabálta  a  fehér  ruhát  és  főkötőt  viselő
cselédlány, mialatt végigrohant a barokk stílusú udvarház egyik
hosszú folyosóján. – Meg kell mosakodnod! Azonnal gyere ide!

Az előle menekülő ötéves forma, barna hajú kisfiú befordult a
sarkon,  majd  eltűnt.  A  lány  tanácstalanul  álldogált  egy  ideig,
azután  beleszagolt  a  levegőbe,  és  megindult  előre  a
keresztfolyosón. Lassan haladt,  hiszen pontosan tudta, nem kell
sietnie; az illat alapján előbb-utóbb úgyis rátalál a szökevényre.



Benyitott egy szobába, amit épp nem használtak, s emiatt fehér
lepellel voltak letakarva a bútorok. Becsukta maga mögött az ajtót,
karba tette a kezét, és fürkészően körbetekintett.

– Tudom, hogy itt vagy! Könnyítsd meg a dolgom, és bújj elő!

Csend volt. Az ablakokon besütött a délutáni napsugár fáradt
fénye. A lány az egyik asztal felé közelített, kezét előre nyújtotta,
ám mielőtt  leránthatta volna róla  a  leplet,  a  kisgyerek,  mint  a
villám, kitört az asztal alól. Egy ugrással az ajtónál termett, és már
kint  is  volt.  Kacagása csak úgy visszhangzott  a  falak között.  A
cseléd utána iramodott, le az emeletről, végig az előcsarnokon. A
kis szökevény egy pillanatra visszafordult, s miközben azt figyelte,
lerázta-e  üldözőjét,  teljes  sebességgel  nekirohant  valaminek.  Az
ütközéstől  elveszítette  egyensúlyát,  és  rögtön  a  földön  találta
magát. Nagy barna szemeivel feltekintett az útját álló akadályra, és
akkor látta csak, hogy a cselédlány áll előtte, kinek oly annyira
elege lett a macska-egér játékból, hogy kihasználva képességeit,
egyszerűen  megelőzte  a  fiút  és  előtte  termett.  Mérges  volt  a
gyermekre,  ám  amint  látta,  hogy  az  elterül  a  földön,  nagyon
megijedt és letérdelt mellé.

– Nem történt bajod? – kérdezte aggódva.

A fiúcska a fejét rázta, de közben a homlokát tapogatta.

– Akkor jó! – szólt megkönnyebbülten a lány és felsegítette a
földről. – Ideje végre megmosakodnod!

– Nem akarok! – ellenkezett amaz. – Megkísérelt kiszabadulni,
ám a cseléd erősen fogta a csuklóját, és húzni kezdte a fürdő felé. –
Engedj el!!

– Koszosan akarsz édesanyád elé állni?

A kis  lurkót  azonban semmi sem hatotta  meg.  Szándékosan
húzatta magát, ordított, ahogy a torkán kifért.



– És ha én kérlek rá, Gérard? Nekem szót fogadsz? – szólalt
meg valaki mély, ellentmondást nem tűrő hangon.

A fiúcska azonnal abbahagyta a kiabálást, megtorpant és a hang
irányába fordult. Tőlük pár lépésnyire magas, fiatal férfi állt, sötét
színű,  aranyszegélyes,  derékban  szűk  hosszú  kabátban,  oldalt
gombokkal  díszített  fekete  térdnadrágban és  fényes  csizmában.
Kabátja alól kivillant hófehér inge; derekára tűzvörös, sálszerű öv
volt tekerve, minek két vége combközépig ért. Hosszú, fekete haját
selyemszalag fogta össze. Rövidebb tincsei szép metszésű sápatag
arcába hullottak. Keskeny, vértelen ajkain halovány mosoly bujkált.

– Apám! – kiáltotta a gyermek, és már szaladt is hozzá.

A férfi kitárta karjait, felkapta és magához ölelte.

– Te kis rosszcsont! Mi okod van így ordibálni? Talán fáj valamid?

–  Csak...  nem  akarok...  –  kezdte  volna,  ám  belenézve  apja
szigorú, enyhén mandulavágású, hollófekete szemeibe, elszégyellte
magát, és lehajtotta a fejét.

– Mit nem akarsz? – vonta fel a szemöldökét a férfi. – Folytasd!

–  Fürödni  –  lépett  közelebb  a  cselédlány,  s  közben  mélyen
hajbókolt ura előtt. – Már egy órája kergetem. Nagyon eleven, és
szófogadatlan, mint egy kis ördögfióka!

– Úgy! – bólintott  a férfi,  és kérdőn tekintett  gyermekére. –
Szófogadatlan volnál, kisfiam? Édesanyád nagyon szomorú lesz, ha
ezt meghallja. Nem is beszélve nagyapáidról...

–  Ne mondja el  nekik! – könyörgött a gyerek, s nagy barna
szemeivel  olyan bánatosan nézett,  hogy apja  már képtelen volt
haragudni rá. Elmosolyodott és magához ölelte.

– Tudod mit, Gérard? – hajolt a füléhez. – Ha megígéred, hogy jó
leszel, viselheted kicsit a Quangrámat.



– Jó leszek! – rikkantotta vidáman a fiú.

Majd benyúlt apja inge alá, és előhúzta a bőrszíjon függő, hollót
ábrázoló ezüstszínű medált. A madár egy tőrt markolt szorosan a
karmai között. A férfi levette és átakasztotta fia nyakába.

– Vigyázz rá! Most menj, és ne kiabálj máskor, ha csak nincs rá
komoly okod! Vacsoránál találkozunk.

Letette  Gérard-ot,  és  jól  összekócolta  fényes  barna  haját.  A
cselédlány kézen fogta  a  fiút,  és  a  fürdő felé  indultak.  A  férfi
hosszan, elgondolkodva nézett utánuk, mígnem valaki hátulról a
vállára tette a kezét, kizökkentve elmélkedéséből.

– Vajból van a szíved, Landrote! – kacagott fel a kéz tulajdonosa,
mire társa szembefordult vele.

Jean-Francois de Leroy gróf külseje mit sem változott vámpírrá
válása óta. Csak az ereje nőtt folyamatosan, ám belül ugyanaz a
nyugodt, jószívű lélek maradt, aki halandóként is volt.

– Más apa már rég a térdére fektette volna – folytatta derűsen a
gróf –, de neked elég pár szót intézned hozzá, és máris összekapja
magát.

Landrote ismét a távozó páros felé tekintett.

–  Egyre  inkább  emlékeztet  rá  –  sóhajtotta  szomorúan.  –  A
hangja, a modora, a makacssága... Jean-Briant volt ilyen!

Jean-Francois szomorúan bólogatott.

–  Hihetetlen  milyen  gyorsan  nő,  igaz?!  Nemrég  még  egy
gügyögő csöppség volt...

Landrote, a vámpírok többségéhez hasonlóan, nem foglalkozott
az idő múlásával. Az eltelt öt év számára csupán pár hónapnak
felelt  meg,  ő  mégis  hosszúnak  érezte:  még  mindig  gyakran
sóvárgott  szabad élete  után.  Pedig  mintha csak tegnap történt



volna,  hogy megmentett  egy kisfiút  a  vérfarkasoktól,  ki  azután
felnőve az életét áldozta érte. Jean-Briant a halála előtt egy szem
fiát  és  örökösét  a  vámpírra  bízta,  ő  pedig  magával  vitte
Spanyolországba, és apja helyett apja lett. Landrote akkor vette át
a vámpírvezér,  Valera helyét,  s  így az uralkodással  kapcsolatos
teendőket  is.  Azt  a  kezdeti  időszakot  szívesen  kitörölte  volna
elméjéből.

Vámpír  Herceg  volt,  aki  évtizedeken  át  száműzetésben
kényszerült  élni;  erdőn-mezőn lakott,  barlangokban és öreg fák
üreges  belsejében  húzta  meg magát.  De  akárhogy  is,  legalább
szabad volt! Ám egyik pillanatról a másikra bezárva találta magát a
Le Camtoi udvarházba, ahol ugyan ő volt az úr – ki előtt mindenki
fejet  hajtott,  s  kinek  buzgón teljesítették  minden kívánságát  –,
mégis úgy érezte, mintha börtönben lenne.

Uralkodó Herceggé választása után egy hónappal – miután vér
nélküli  győzelmet  aratott  Razlat  fölött  –,  már  Valera  egykori
lakosztályában üldögélt ébenfa íróasztala előtt, amin tucatnyi antik
könyv tornyosult. A hajókabin stílusú dolgozószobát időközben az
igényeinek megfelelően teljesen átalakították. Így hasonlatosabbá
vált ahhoz a kis szobához, ahol annak idején visszakapta emlékeit a
hipnózis  segítségével.  A  padlót  itt  is  pázsitszerű  zöld
perzsaszőnyegek  borították.  A  falakon  tájképeket  ábrázoló
olajfestmények lógtak, alattuk vitrinek, melyekben ritka ásványok
és kőzetek pihentek, ezeket ő maga gyűjtötte. Nem hiányozhattak
persze  a  trópusi  szobanövények  sem,  melyeknek  bódító  illata
belengte a szobát, és a kúszónövények sem, amik befutották az
élénkzöld  falakat.  Egy gyönyörű elefántcsont  szökőkút  állott  az
egyik ablak alatt, ez gondoskodott a párás levegőről.

Landrote,  ha  egyedül  volt,  így  érezte  jól  magát.  Egy  olyan
helyiségben,  ami  a  természet  szépségeit  idézte  fel  benne.  Itt
tanulmányozta  neves  elődei  élettörténetét,  törvényhozási
módszereit,  hőstetteit  és  hibáit.  Sajnos,  legnagyobb  bánatára,



Valera – ki  elvállata az oktatását –  szigorúan ki  is  kérdezte az
olvasottakat. Miután a könyvekből már mindent megtanult, a volt
uralkodó átadta neki saját tapasztalatait. A hatalom gyakorlásának
minden parányi részletébe beavatta.

A  Charmatia  felépítésével  kezdte,  melynek  tagjai
tulajdonképpen  különböző  országok  nagykövetei  voltak.  A
tanácsterembe való belépése után a mindenkori Uralkodó Herceg
is  egyenrangúvá  vált  velük,  annyi  különbséggel,  hogy  voltak
bizonyos kiváltságok,  melyek megadattak neki.  Példának okáért
egyedül  ő  fellebbezhette  meg  egyöntetű  döntésüket.  Ha  egy
vámpírt halálra ítéltek, nem végezhették ki addig, míg ő engedélyt
nem  adott  rá,  s  pecsétjével  vagy  kézjegyével  el  nem  látta  a
kivégzési  parancsot.  Bármikor  elrendelhetett  a  gyűlések  közt
szünetet,  berekeszthette  vagy  bezárhatta  azokat.  A
törvényhozáshoz kizárólagos joga volt, amibe a Charmatiának nem
volt beleszólása.

Az üléseken hivatalosan Valera és  Flyt-Martec között  foglalt
helyet,  kik  rendszeresen ellátták  tanácsaikkal,  melyekre  eleinte
nagyon is rászorult. Jean-Francois igen kiváltságos helyzetben volt,
hiszen  Landrote  apjaként  bebocsátást  nyert  a  terembe,  ahol
fiatalkorú vámpírnak eleddig  nem volt  keresnivalója.

Az első gyűlésen az ifjú herceg meg sem szólalt, hisz legalább
olyan feszült volt, mint azon a bizonyos álarcosbálon, ahol leesett a
maszkja – pedig mennyire igyekezett elrejtőzni a vendégek elől.
Próbált  nyugodtnak  mutatkozni  miközben  a  tanácstagok
beszámolóit hallgatta, ám legbelül félt az új helyzettől. Oldalán ülő
társai gyakran érezték is ezt, s ilyenkor hol egyikük, hol másikuk
tette kezét bátorítóan a karjára úgy, hogy a többiek mindebből
semmit se vegyenek észre. Néha gondolatban beszéltek hozzá, s
ezzel sikerült megnyugtatniuk.

Időbe  telt ,  mire  megszokta,  hogy  ő  ál l  a  f igyelem



középpontjában,  hogy  tőle  várnak  utasításokat  és  fontos
döntéseket,  legyen szó  életről  vagy halálról.  Szép lassan aztán
megtanulta,  miként  válaszoljon  a  tanácstagok  kijelentéseire,
miként feleljen meg kérdéseikre, tehát, hogy ne féljen megszólalni
előttük.  A  harmincadik  gyűlésen  már  kemény  vitákat  folytatott
azért,  hogy  egy  elítéltet  megmentsen  a  máglyahaláltól,  s
büntetését  száműzetésre  változtassa.  Ész  érvei  végül  mindenkit
meggyőztek. Mikor az ülés véget ért, Valera megveregette a vállát,
és büszkeséggel telve csak ennyit mondott: – Én sem csinálhattam
volna jobban!

A  törvényhozás  sem  volt  éppen  kellemesnek  mondható
elfoglaltság. Úgy kellett új szabályokat bevezetnie, hogy azok ne
mondjanak ellent a többinek, s lehetőleg ne kelljen már másnap
megváltoztatni  azokat.  Ehhez  természetesen  szükség  volt  arra,
hogy betéve ismerje a törvényeket.

Sokat olvasott, és gyakran hallgatta az idősebbek történeteit a
vámpírok  közt  lezajlott  korábbi  háborúkról  vagy  csatákról.  A
Charmatia  több  tagja  is  segítséget  nyújtott  neki  e  téren.
Beszámolóik, személyes tapasztalataik teljesen magával ragadták
fiatal  vezérüket.  Ezek  után  meg  kellett  tanulnia,  hogyan
vezényeljen  le  egy  összecsapást,  milyen  parancsokat  adjon,  és
miként  vívja  ki  a  győzelmet,  hogy  az  a  lehető  legkevesebb
áldozattal  járjon.  Ez  egész  könnyen  ment  neki,  hiszen
gyermekkorában öt évig a Spanyol Gárda kadétiskolájába járt, ahol
volt alkalma tapasztalatokat szerezni.

Szigorú napirend szerint élt. Minden estéjét azzal kezdte, hogy
megvacsorázott, majd kiment a küzdőtérre, és gyakorolt pár órát
testőrsége  kapitányával,  Martinezzel.  Hiszen  a  szellemi  munka
nem  mehetett  a  testi  erő  rovására!  Formában  kellett  tartania
magát, hogy bármikor eleget tehessen egy esetleges kihívásnak.
Ám Landrote hírneve,  mely legyőzhetetlenségét  visszhangozta –
hiszen  túlélte  Morant,  az  egyik  legfélelmetesebb  vámpírvadász



támadását is –, inkább elrettentette, mintsem bátorította esetleges
kihívóit. S minthogy elődje, Valera még életben volt, nem kellett
tartania  attól  sem,  hogy  egyszer  csak  felbukkan  egy  Vámpír
Herceg,  aki  majd  meg akarna küzdeni  vele  a  trónért.

A Martinezzel való gyakorlást követően testőrei gyakorta éltek
azzal a lehetőséggel, hogy megverekedjenek vele. Természetesen
itt  kizárólag  baráti  párbajokról  volt  szó.  A  lényeg  a  küzdelem
öröme volt, és a megtiszteltetés, hogy vezérükkel vívhatnak.

Bár a gárda tagjai mindig felnéztek rá, és tisztelték hatalmát, ő
sosem viselkedett velük lekezelően. Ebben különbözött Valerától,
ki mindig igyekezett tartani a távolságot tőlük. Landrote viszont
más  volt:  ő  szerette  úgy  érezni,  hogy  egy  a  gárdisták  közül.
Gyakran kereste társaságukat, leült közéjük és élvezettel hallgatta
történeteiket, csipkelődéseiket. Eleinte őket is meglepte hercegük
közvetlensége,  így  mikor  Landrote  először  foglalt  helyett  a
körükben,  szinte  megfagyott  a  levegő.  Ám  később  oldódott  a
hangulat,  és  pár  hét  elteltével  együtt  nevettek  és  tréfálkoztak.

Valera  természetesen  ezt  nem  nézte  jó  szemmel.  Többször
figyelmeztette  is  védencét,  hogy  ha  túlságosan  közel  engedi
magához  testőreit ,  akkor  nem  várhat  tőlük  feltétlen
engedelmességet.  Ez  irányú  félelme  szerencsére  alaptalannak
bizonyult. A vámpírok pontosan tudták, mikor érezhetik vezérüket
magukkal  egyenrangúnak,  és  mikor  kell  buzgón  teljesíteni  a
parancsait,  hiszen az  életüket  is  feláldozták  volna  érte.

A  gyakorlást  követően  „pihenésként”  –  Valera  szigorú
felügyelete  mellett  –  több  órán  át  tanult.  Majd  az  aznapi
programtól függően vagy a Charmatia gyűlésén vett részt, vagy
audienciát tartott, amin fogadnia kellett az ismerős és ismeretlen
követeket, vendégeket, panasszal élőket, és azokat a vámpírokat,
akik  csatlakozni  kívántak  a  testőrséghez  vagy  a  személyzet
tagjaihoz.  Mikor  már  hajnalodott,  visszavonult  lakosztályába



Nirához  és  Géradhoz.

Havonta többször is nagyobb vadászatot rendeztek. Ilyenkor az
udvarház apraja-nagyja az erdő felé vette az irányt, hogy kedvükre
való  vadakra  –  vagy  éppen  emberekre  –  leljenek.  Ekkor
mutatkozott meg csak igazán, hogy az elegáns ruhák és a jó modor
álcája  mögé  bújt  vámpírok,  valójában  vérszomjas  ragadozók.
Sokszor  ejtettek  foglyokat  is.  A  szerencsétlen  halandókat  az
alaksori  cellákba  zárták,  majd  többször  csapoltak  a  vérükből.
Amint Landrote megtudta ezt, nyomban betiltotta az eljárást, és
törvénybe  iktatta,  hogy  az  emberektől  az  elfogás  pillanatában
vegyenek vért,  és  ne  kínozzák őket.

Ezek az intézkedések sok bonyodalmat okoztak neki, hiszen a
vámpírok  közül  nem  mindenki  osztotta  humánus  nézeteit.  Az
emberek ezzel szemben kezdek felfigyelni rá. Eddig csak a híre
jutott el hozzájuk, hogy új Vámpír Herceg került a trónra, és emiatt
tartottak is tőle. De miután egy alkalommal Landrote személyesen
a  lakosztályában  fogadott  egy  halandó  földbirtokost,  akinek
védelmet ígért a rablókkal és banditákkal szemben, onnantól fogva
kezdtek más szemmel nézni az új Uralkodóra. Ilyen szívességekért
cserébe az emberek szívesen adtak állataik vérből – vagy akár a
sajátjukból is. Ezt mindkét fél elfogadható megoldásnak tartotta.
Több segítséget kaptak tőle, mint azelőtt saját királyaiktól, s emiatt
rendkívül tisztelték. Niva Monertának hívták, ami vámpírnyelven
Fiatal  Vezért  jelentett,  ő  lévén  az  első  olyan  vámpírvezér,  aki
anélkül került trónra, hogy elérte volna nagykorúságát, vagyis még
nem töltötte be százharmincadik életévét.

Landrote sokszor személyesen látogatott el a védelme alatt álló
birtokokra, ahol mindig szívesen fogadták. Egyik ilyen alkalommal
saját kezűleg, a házigazda és családja szeme láttára számolt le egy
rablóbandával,  mely  már  hónapok  óta  keserítette  a  környéken
lakók életét.



Szabadidejét főleg szeretteivel töltötte. Néha azonban elhagyta
a birtokot testőreivel, hogy felfedezze az öreg Kasztíliát. Ilyenkor
hegyeket másztak meg, folyókat úsztak át,  meseszép, érintetlen
tájakat barangoltak be, s mindeközben a herceg megismerkedett a
spanyol szokásokkal és hagyományokkal. Néha közel merészkedtek
egy-egy településekhez, ám mégis éveknek kellett eltelnie, mire
Landrote rászánta magát, hogy álruhában bemenjen egy városba.
Társai  –  mit  volt  mit  tenni  –  kénytelenek  voltak  követni
uralkodójukat, s elvegyülni a nyüzsgő forgatagban. A vámpírvezér
akkor látott először bikaviadalt. Beültek az arénába, mint mindenki
más, és végignézték, ahogy a matador megadja a kegyelemdöfést a
hatalmas állatnak. Vámpírszemmel nézve semmi értelme nem volt
a  bika  ily  módon  történő  leölésének.  De  mivel  spanyol
hagyományról volt szó, Landrote kezdett lelkesedni érte, s el is
határozta, hogy amint ideje engedi, építtet egy kisebb arénát az
udvarház közelében.

Ám ezekre a kirándulásokra csak azt követően kerülhetett sor,
miután Valera szigorúsága és kemény elvárásai már tarthatatlanná
váltak. Landrote akkorra már hetek óta nem mozdult ki nemhogy a
Le Camto-i birtokról, de még az udvarházból sem, hiszen minden
idejét a tanulás kötötte le. Ám tanára egyre kevésbé tudta tudással
megtölteni a fejét. A fiatal vámpírvezérnek folyton elkalandozott a
tekintete,  s  ahelyett,  hogy  a  könyveket  magolta  volna,  kifelé
bámult az ablakon. Honvágy kínozta. Vissza akart menni szeretett
erdőjébe, lefeküdni az avarba, hallgatni a természet hangjait, és
újra átélni mindazt, ami egykor a boldogságot és a szabadságot
jelentette  számára.  Hiába  volt  a  tervei  szerint  berendezett
lakosztály,  már  nem érezte  jól  magát  benne!

Valerának észre kellett volna vennie az árulkodó jeleket, ám
helyette csak zsörtölődött és elégedetlenkedett tanítványa gyenge
teljesítménye miatt. Akkor kapott csak észbe, amikor már megvolt
a baj. Landrote-ra egy napon, egyik pillanatról a másikra rátört az
a bezártság okozta roham, melytől  mindig is  rettegett.  A tágas



dolgozószobát  egyszerre  olyan  szűknek  látta,  mint  egykori
börtöncelláját. A falak mind közelebb és közelebb jöttek. Valera
felé tekintett – aki a helyiség másik végében a falitérkép előtt állt
neki háttal –, szólni akart hozzá, hogy segítséget kérjen, de hiába
próbálkozott, nem jött ki hang a torkán. Még volt annyi ereje, hogy
felálljon székéből, ám ezután levegő után kapkodva zuhant a földre.

Mire újból felnyitotta a szemét, már a birtokhatár közelében
elterülő, nádassal határolt tó partján feküdt, az egyik terebélyes
fűzfa  árnyékában,  Nira  ölében.  Remegtek a  tagjai  és  rendkívül
gyengének érezte magát. Szerelme látványa és bátorító mosolya
azonban megnyugtatta, pont úgy, mint évekkel korábban. Valera
borzasztóan szégyellte  magát,  és  bűntudat gyötörte a történtek
miatt.  Ezért megígérte ifjú védencének, hogy mostantól lassabb
tempóban  fognak  haladni,  és  engedi,  hogy  Landrote  ne  csak
könyvekből és térképekből ismerje meg Spanyolországot, hanem
saját tapasztalatai révén is.

A  kirándulások  és  vadászatok  mellett  persze  jutott  ideje  az
élvezetekre  is.  Hiszen  törődnie  kellett  udvarhölgyeivel,  kik
versengtek  a  kegyeiért.  Minden  pillanatot  megragadtak  volna,
hogy  elmerüljenek  a  herceg  tökéletes  testének  ölelésében.  De
mindenekelőtt  ott  volt  neki  Nira,  ki  jelenleg  a  legirigyeltebb
hercegnő címmel  büszkélkedhetett.

Hatalmas bálokat rendeztek, melyekre tekintélyes személyeket
hívtak meg. Az ünnepséget és ezzel együtt a keringőt Landrote és
Nira nyitotta meg. Az Uralkodó mindig kedvesével táncolt először,
majd  elegáns  kézmozdulattal  jelezte,  hogy  a  többi  pár  is
bekapcsolódhat. Ezután Valera kérte fel lányát, így Landrote máris
csatlakozhatott  udvarhölgyeihez.  Mikor  úgy  ítélte  meg,  hogy
kellően sokat foglalkozott velük, búcsút vett tőlük, hogy amint azt
az illem megköveteli, szóba elegyedjen vendégeivel.

Voltak szerényebb estélyek, de voltak olyanok is, amelyek akár



napokon  át  eltartottak.  Ám  egyetlen  ünnepség  pompája  és
csillogása  sem  ért  fel  az  Uralkodó  Herceg  és  választottja
esküvőjével,  mely majd egy hétig tartott.  Nirával  négyszemközt
már  beszéltek  a  dologról,  Landrote  mégis  úgy  időzítette  a
leánykérést,  hogy az  mindenképp meglepetésként  érte  szerelmét.

Épp a trónra kerülése utáni első Charmatia gyűlést tartották
meg. Amikor az befejeződött, mindenki a herceg felé tekintett és
várták,  hogy  a  hagyományokhoz  híven  bezárja  az  ülést.  Ám
Landrote ehelyett felkelt helyéről, odament Valerához, letérdelt elé,
s annak rendje és módja szerint megkérte tőle a lánya kezét. A volt
vámpírvezér mosolyogva állt fel székéből, magához kérette Nirát –
ki letérdelt szerelme mellé –, két kezét a fiatalok fejére tette, majd
felsegítette őket, s mindkettőt homlokon csókolva áldását adta a
frigyre. A Charmatia tagjai egyenként fejezték ki nekik legmélyebb
jókívánságaikat.

Az  esküvőt  napokig  tartó  készülődés  előzte  meg.  El  kellett
küldeni  a  meghívókat,  megfelelő  mennyiségű  vért  kellett
beszerezni,  arról  nem is  beszélve,  hogy  az  udvarház  hatalmas
termei  ellenére  nem  lett  volna  képes  a  rengeteg  vámpír
befogadására, így a ceremóniát végül a tóparton tartották meg. A
szolgák  éjt  nappallá  téve  sürgölődtek,  s  nekik  köszönhetően  a
neves nap reggelére minden a helyére került.

Délre a Charmatia minden tagja tiszteletét  tette,  és egymás
után jelentették be a többi befolyásos vámpír érkezését is. Ám azon
alattvalók  száma,  akik  ugyan  nem  kaptak  hivatalos  meghívót,
mégis  eljöttek,  megközelítette  a  kétmilliót.  Körülbelül  annyian
lehettek,  mint  a  beiktatási  ceremónián,  s  csakúgy,  mint  akkor,
benépesítették a kopár, sziklás dombokat. Ott várták türelmesen,
hogy kezdetét vegye a szertartás.

Nem véletlenül voltak kíváncsiak oly sokan erre az eseményre.
A vámpíroknál az esküvők egyébként is ritkaságszámba mentek –



melynek oka valószínűleg az volt, hogy inkább szeretőket tartottak
–, de arra, hogy az Uralkodó Herceg elődje lányát vegye el, még
soha nem volt  példa.  Nem is  egészen úgy zajlott  le,  ahogy az
emberek szertartása. Itt nem pap adta össze a házasulandókat; az
életüket  összekötni  vágyók  legközelebbi  hozzátartozóira  vagy
barátaikra hárult e megtisztelő feladat – jelen esetben Valerára és
Jean-Francois-ra.

Valera – Landrote nevében – az udvarház bejáratánál fogadta a
vendégeket,  akik  a  legelegánsabb  ruháikat  öltötték  magukra.
Flyt-Martec elhozta örökbe fogadott fiait is. Egyikőjük tizenkilenc
éves volt, a másikuk viszont már a huszonegyedik évében járt. A
vörösesszőke  hajú,  magas,  jó  kiállású  ifjak  még  nem  voltak
vámpírok, de szerettek volna azzá válni. Luena, a boszorkánylány
legszebb ruhájában tündökölt, és szerelme, Martinez társaságában
jókedvűen és izgatottan várta az esküvőt.

Miután mindenki megérkezett és elfoglalták helyüket, a fekete
egyenruhát  és  vörös  övet  viselő  testőrök  díszsorfalat  álltak  a
tóparton, kettéosztva ezzel a több ezer fős vendégsereget. Valera
és Leroy gróf az egybegyűltekkel szemben álltak. Mikor Landrote
kilépett  az  épületből,  minden tekintet  felé  fordult,  és  a  tömeg
izgatott  morajlása  is  elhalt.  Egyszerű  fehér  inget,  fekete
térdnadrágot  és  csizmát  viselt.  Átsétált  a  küzdőtéren,  majd  a
testőrség sorfala között végighaladva megállt a tóparton apja és a
volt vámpírvezér előtt.

Nira  alig  pár  percre  rá  követte.  Bíborszín  hosszú,  fekete
csipkékkel  szegélyezett  menyasszonyi  ruhája  kiemelte  karcsú
alakját. Vörös haját, talán életében először, kontyba tűzte fel, így
láthatóvá váltak keskeny, fedetlen vállai. Fehér hattyúnyakát az a
vékony aranylánc ékesítette, melyet szerelmétől kapott előző este
nászajándékba.  Landrote-nak  tátva  maradt  a  szája,  és  könnyek
csordultak  le  halovány  arcán,  amikor  meglátta  a  szépséges
vámpírhercegnőt,  ki  lassú  léptekkel  közeledett  felé,  s  bájosan



mosolygott  rá.  Valera  ekkor  elé  sietett,  és  a  karját  nyújtotta
leányának, majd odavezette a vőlegényhez, és így szólt:

– Felség! Önnek adom a legféltettebb kincsemet. Elvárom, hogy
úgy vigyázzon rá, ahogyan azt eddig én tettem. Evit avdetére!

E  két  vámpírnyelven  kiejtett  szó  annyit  takart:  Legyetek
egymáséi!

– A véremre esküszöm, hogy megóvom őt minden veszedelemtől!
– hajolt meg előtte Landrote.

Jean-Francois ezután Nirához fordult.

– Kedves hercegnő! Örülök, hogy a fiam szívét egy ilyen kedves,
jólelkű teremtés ejtette rabul.  Tudom, hogy ön az egyetlen, aki
boldoggá teheti. Evit avdetére!

– Ígérem, mindent elkövetek, hogy ne változzon meg sem az ön,
sem az ő véleménye! – szólt kedvesen a lány.

Majd  a  két  fiatal  egymás  felé  fordult,  és  forró  csókkal
pecsételték meg házasságkötésüket. Az emberek szertartásain e
pillanatot vad éljenzés követné, és a jókívánságok sem maradnának
el. Ám a vámpírok néma csendben ácsorogtak, mert tudták, hogy
ezzel még nincs vége. Landrote ugyanis a karjába vette kedvesét,
és gyors léptekkel bevitte az udvarházba. Percekkel később már a
herceg hálószobájában feküdtek a baldachinos ágyban mezítelenül,
hogy maradéktalanul teljesíthessék apáik kívánságát. Amikor egy
óra elteltével megjelentek a kapuban, hatalmas ováció fogadta őket.
A milliónyi vámpír üdvrivalgása most is úgy visszhangzott a kopár
dombok közt, akárcsak Landrote trónra lépésének napján. S ahogy
telt-múlt  az  idő,  az  ifjú  pár  szerelme  egymás  iránt  nemhogy
halványult volna, hanem egyre erősebb lett.

Azonban volt valami, ami beárnyékolta boldogságukat. Úgy tűnt,
hiába tett meg mindent Valera annak érdekében, hogy védence



minél  több  időt  tölthessen  a  szabadban,  hiába  engedte  el
Spanyolország legkülönbözőbb tájaira. Landrote rohamai továbbra
sem  csitultak.  Sőt,  a  lehető  legrosszabbkor  törtek  rá  a
bezártságérzés rettenetes démonai. Például a Charmatia gyűlések
előtti órákban, egészen váratlanul...

A gyűlésre mindig Martinez kísérte el. A herceg jókedvű volt és
kiegyensúlyozott.  Sokat  tréfálkoztak a testőrrel  a  nagyteremhez
vezető út során. Mikor egy sötét és szűk folyosón haladtak végig,
Landrote váratlanul lelassította lépteit, majd meg is állt, és háttal
nekitámaszkodott  a  falnak.  Ajkai  megremegtek,  kezei  ökölbe
szorultak,  fejét  lehajtotta  és  egyre  gyorsabban vette  a  levegőt.

A  testőrkapitány  azonnal  felismerte  a  tüneteket.  Szó  nélkül
karon  fogta  vezérét,  és  kivezette  a  hozzájuk  legközelebb  eső
udvarba,  amit  tucatnyi  pálmafa,  bokor  és  szobor  szegélyezett.
Szerencsére a tanácstagok már mind a nagyteremben tartózkodtak.
Leültette az egyik eldugott, árnyas lugas padjára, ami eltakarta a
kíváncsi  szemek  elől,  majd  elrohant  Valeráért.  Az  egykori
vámpírvezér lélekszakadva sietett ki az udvarra Leroy gróffal az
oldalán.  Mindketten  aggódva  telepedtek  le  Landrote  mellé,  ki
addigra  valamelyest  már  összeszedte  magát.

– Jól vagy, fiam? – simogatta meg a homlokát Jean-Francois.

– Már elmúlt! – szólalt meg halkan, fáradt hangon Landrote.

–  Enyhe  lefolyású  roham  lehetett  –  vélte  az  idős  herceg,
kitapintva  a  vámpírifjú  gyengén lüktető  ütőerét.

– Annyira sajnálom...

– Nem tehet róla, gyermekem! – vigasztalta Valera.

– De igen! Nem szabadott volna elfogadnom az uralkodói címet!

– Butaságokat beszél! Luena meg fogja találni a gyógymódot.



– Már ötödik éve keresi, mindhiába! – kesergett Landrote. – Úgy
érzem, becsapom a Charmatiát és ezáltal önmagamat is! El kell
mondanom nekik az igazat...

– Ne!! – emelte fel a hangját Valera, s közben félelemmel a
szemében nézett védencére. – Az a legnagyobb ostobaság lenne!
Azonnal megfosztanák a címétől, rangjától és ismét száműzetésre
ítélnék,  ha  ugyan  nem  végeznék  ki  inkább.  Figyeljen  rám!  A
Charmatiát semmi nem hatja meg! Érti?! Semmi a világon! Találni
fogunk  megoldást,  csak  legyen  még  egy  kis  türelemmel!  Bár
mondhatnám, hogy pihenjen le, de a gyűlést önnek kell megnyitnia.
Fel tud állni?

Landrote bólintott és lassan talpra állt, majd apja és Martinez
segítségével  bement az épületbe.  A Charmatia gyűlése rendben
lezajlott, eltekintve attól, hogy az Uralkodó Herceg a szokásoktól
eltérve nem kívánt felszólalni. Jobban is tette, mert ültében senki
sem  vett  rajta  észre  semmi  furcsát,  legfeljebb  annyit,  hogy
komorabb,  mint  általában.  Erről  diszkréten  érdeklődtek  is
Valeránál.  A  herceg  azt  a  magyarázatot  adta,  hogy  Landrote
rendkívül aggódik néhány halandó miatt, kik a védelme alatt állnak,
de a banditák rendszeresen rajtaütnek birtokaikon.

A  tanácstagokat  természetesen  vajmi  kevésbé  érdekelték  az
emberek gondjai, így nem is feszegették tovább a kérdést. Amint a
terem  kiürült,  és  mindenki  hazafelé  indult,  Martinez  és
Jean-Francois a szobájába kísérték fiatal társukat, ahol Nira rögtön
a gondjaiba vette.

– Volna egy kis ideje számomra? – hívta félre Valera a grófot.

– Parancsoljon velem!

Elindultak a volt vámpírvezér lakosztálya felé, s közben fojtott
hangon beszélgettek.

– Landrote állapota egyre csak romlik!



–  Észrevettem  –  sóhajtotta  szomorúan  Jean-Francois  –,  de
Luena...

– Luena azt mondta, nincs gyógymód! – vágta rá hirtelen Valera.

– Hogyan? – torpant meg a gróf.

– Magam is elkeseredtem, amikor megtudtam, de a hercegnek
nem szabad szólnia róla.

– Nem fogok! – ígérte lesújtva Jean-Francois, majd felkapta a
fejét. – És ha visszavinném Franciaországba, az erdőségbe, ami az
életét jelentette egykor?

– De meddig? Teendői ide kötik az Uralkodót. Láthatta, én is
elengedtem pár napra, ám amint visszatért, a rohamok folytatódtak.

– Akkor hát, nincs mit tenni!

– Ne keseredjen el!  –  fogta meg a vállát Valera.  –  Egyetlen
reménysugár még maradt.

–  Azt  mondta,  Luena  nem  talál  gyógymódot!  –  nézett  rá
értetlenül  Leroy  gróf.

– Amiről említést tettem, nem bájitalból vagy kezelésből áll! –
közölte  rejtélyesen  a  herceg.  –  Jöjjön!  A  dolgozószobámban
mindent  elmagyarázok!

Búcsú
A vámpírifjú mit sem tudott erről a titokzatos beszélgetésről.

Vékony ajkai  széles mosolyra húzódtak,  amint végiggondolta az
elmúlt öt év eseményeit. Majd engedve Jean-Francois sürgetésének,
visszaindult vele a gyűlésterembe.

Gérard a fürdő ajtajából kísérte tekintetével a két vámpírt, s
mikor azok eltűntek szeme elől, mélyet sóhajtott.



– Olyan keveset van velem! – mondta síró hangon, s ekkor egy
könnycsepp jelent meg a szemében.

– Nem szabad mindig csak magadra gondolnod! – dorgálta meg
a cselédlány, mialatt ellenőrizte a padlóba süllyesztett óriási kád
vizének  hőmérsékletét.  –  Édesapád  a  valaha  élt  legerősebb
vámpírvezér. A világ vámpírjainak urának és parancsolójának lenni
mégsem lehet könnyű feladat! Sok a dolga, ezt meg kell értened!
Na, most gyere ide, hogy levehessem azokat a koszos rongyokat
rólad!

Ám  mire  felpillantott,  a  fürdő  ajtaja  tárva-nyitva  állt,  s  a
fiúcskának ismét  nyoma veszett.  A  lány rémülten szaladt  ki  az
előtérbe, de a szökevénynek addigra hűlt helye volt.

Gérard  mélységesen  megbántva  érezte  magát,  amiért  így
elhanyagolják.  Pici  kora  óta  mást  sem  hallott,  minthogy  apja
mennyire elfoglalt, és neki, a fiának türelemmel kell lennie, meg
kell értenie ezt a helyzetet. Igen korán megmutatkozott, hogy nem
a herceg vére folyik az ereiben. Egyre inkább emlékeztetett vér
szerinti apjára, Jean-Briant-ra, kinek lázadó természetét örökölte.

Korához képest érett fiúcska volt, ki mindig feltalálta magát.
Mikor betöltötte ötödik életévét, szülei időszerűnek látták, hogy
megkezdjék oktatását. Nira spanyolul tanította írni és olvasni, míg
Landrote a francia nyelv rejtelmeibe avatta be. Valera és Leroy
gróf játékos tanórák keretében ismertették meg a földrajzzal,  a
számokkal, az irodalommal és a történelemmel.

A kis lurkót minden érdekelte, ezért nem volt nehéz lekötni a
figyelmét.  Ugyanakkor  elég  hamar  elfáradt,  s  nemegyszer  apja
dolgozószobájában a földre terített  térképek nézegetése közben
érte az álom. Mind a volt vámpírvezér, mind a gróf az unokájának
tekintette a gyermeket, és aszerint is bántak vele. Persze, ahogy
minden nagyapa, ők is elkényeztették unokájukat.



Bár Gérard halandó volt, a vámpírok befogadták maguk közé és
egyenrangúként  kezelték.  Eleinte  szokatlan  volt  számukra  az
udvarházban oly rég nem hallott gyereksírás és nevetés, ám ez
nem gátolta meg őket abban, hogy a kis jövevény a szívükhöz nőjön.
Hasonló korú játszótársai nem lévén, a testőrök voltak a pajtásai.
Szinte  hihetetlennek  tűnt,  de  az  oldalukon  kardot  viselő,
könyörtelen ragadozók kisgyerekeket megszégyenítő elevenséggel
kergetőztek vele.

Az  Uralkodó  Herceg  gyakorta  a  dolgozószobája  ablakából
figyelte,  miként  tanítják  Gérardot  vívni.  Szemeiben  büszkeség
ragyogott,  amikor az ötéves fiú egyszerűen ledöntötte a lábáról
Martinezt, rátérdelt és elégedetten kihúzva magát mutatta, hogy
megnyerte a párbajt. A többi vámpír pedig annak rendje és módja
szerint megtapsolta a győztest. Landrote-nak ilyenkor a bánat és az
öröm egyszerre járta át szívét. Mindennél jobban vágyott a fiával
lenni,  de  sürgető  feladatai  sokszor  meggátolták  abban,  hogy
teljesítse apai kötelességeit. Ezt szép lassan Gérard is megérezte,
és egyre dühösebbé, sértődöttebbé vált.

Amikor kiszökött  a fürdőből  átviharzott  a hátsó kapun,  és a
birtokhatár felé vette az irányt, ahol a kis tó terült el. Senki sem
vette észre. A cselédlány még mindig az épületben kereste több
szolgálóval együtt, kinn pedig a testőrök készültek szokásos esti
testgyakorlásukra, miközben beszélgettek egymással. A fiú ezért
akadálytalanul juthatott el a tó partjáig, ahol leült a fűbe, és a vizet
kémlelte.  Fényes,  hosszú  haját  lágyan  lengette  a  szellő.  Ajkait
összeszorította, nagy barna szemeiből könnyek kezdtek potyogni.

Sokáig ült így szomorúan, mígnem zajt hallott és felkapta a fejét.
A nádasból récék bukkantak elő, egy tojó és három fiókája. Milyen
aranyosak – gondolta Gérard, és közelebb húzódott a vízhez. Az
egyik  kíváncsi  kis  réce  kivált  társai  közül,  és  megindult  az
ismeretlen  felé.  A  fiúcska  előrenyújtotta  karját,  próbálta
megsimogatni,  ám  egyik  pillanatról  a  másikra  megcsúszott,  és



fejjel előre belezuhant a tóba. A madarak ijedten rebbentek szét a
csobbanásra.  A  hullámok  kicsaptak  a  partra,  majd  a  tó  vize
fokozatosan simává vált, és néhány pillanat múlva újra néma csend
lett.

A Charmatia gyűlése addigra már elkezdődött. A vámpírok mind
a terem közepe felé néztek, ahol az aranyozott C betűn állva éppen
az  itáliai  Galedon  számolt  be  fontos  dolgokról.  Landrote
egykedvűen  hallgatta  a  felszólalót  egészen  addig,  míg  egy
villámcsapásszerű  megmagyarázhatatlan  érzés  hatalmába  nem
kerítette. Fajára oly annyira jellemző sápatag arca a megszokottnál
is fehérebb lett, pupillái kitágultak, lélegzete elakadt.

Jean-Francois, ki Flyt-Martec távollétében fia bal oldalán foglalt
helyet, azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben, ám mielőtt
kérdőre vonhatta volna, a herceg felpattant és az ajtót feltépve
kiviharzott a teremből. A tanácstagok összezavarodva, értetlenül
bámultak utána. A testőrség tagjai se tudták megmagyarázni, hogy
amikor vezérük kiért a térre, miért lökte úgy félre őket, mint holmi
bábukat. Az egyensúlyukat vesztett vámpírok a földre hanyatlottak,
onnan pillantottak  Landrote  után,  ki  akkorra  már  nem látszott
másnak,  csak  egy  fekete  pontnak,  mely  a  birtokhatár  felé
száguldott. Martinez hamar feltápászkodott, és már rohant is utána.

A vámpírifjú tíz méterrel a tó partjától fellendült a levegőbe,
előrenyújtotta  karjait,  és  egy  szaltó  kíséretében fejest  ugrott  a
vízbe. Testőrkapitánya rá pár másodpercre csapódott a habok közé.
A  herceg  gyorsan  haladt  lefelé,  s  a  felkavarodott  üledék
áthatolhatatlannak  tűnő  függönye  ellenére  szinte  azonnal
megtalálta  Gérardot.  A  fiúcska  kicsiny  karjaival  a  felszín  felé
kapkodott, de mire apja odaért, már kezdte feladni a küzdelmet, és
tagjai  lassacskán  elernyedtek.  Landrote  átkarolta  és  megindult
vele  fölfelé,  Gérard  lába  azonban  beleakadt  valamibe.  Ez
megmagyarázta, hogy az amúgy kitűnően úszó gyerek, miért nem
bírt feljutni a felszínre. Martinez épp időben érkezett, és felismerve



a helyzetet gyorsan elszakította a fiú lábára tekeredett hínárokat.
Majd elrúgták magukat a meder aljától, és pár karcsapást követően
már fent is voltak a levegőn.

A parton addigra legalább hétszáz fős tömeg verődött össze.
Mihelyt a két vámpír és a fiúcska elérték a felszínt, többen térdig
gázoltak a vízben, hogy kisegítsék őket. Landrote azonban durván
félrelökött mindenkit, lefektette fiát a fűbe, és a mellére hajtotta a
fejét.

Gérard nem lélegzett,  szemei félig nyitva voltak, ám egy-két
szívdobbanás még hallható volt, s ez némi reménnyel kecsegtetett.
Később nem tudta volna megmagyarázni tettét, de akkor valami
azt  súgta,  hogy  ha  fia  nem  képes  önállóan  lélegezni,  akkor
segítenie kell neki. Így ajkát a gyerek nyitott szájára tapasztotta, és
levegőt fújt a tüdejébe, majd alaposan végigdörzsölte a kis testet.
Felváltva adott neki levegőt, és masszírozta mindaddig, míg Gérard
köhögni nem kezdett. Landrote az oldalára fordította, hogy a víz
könnyebben távozhasson belőle.

– Gyerünk, fiam! – suttogta a fülébe. – Nyisd ki a szemed!

A  gyermek  pillái  megrezdültek,  s  amint  meglátta  a
kétségbeesett  arcú  vámpírt,  karjait  azonnal  felé  nyújtotta.
Landrote megkönnyebbülten szorította magához, s ha nem veszik
körül ily sokan, bizonyára a könnyei is megerednek örömében.

– Nincs már semmi baj... – nyugtatta a remegő fiúcskát. – Apád
nem hagyja, hogy bajod essen!

Nira és Valera csupán akkorra értek oda, mivel kivételesen nem
vettek részt a gyűlésen, így csak nemrég szereztek tudomást a
balesetről.

– Hogy történt? – kérdezte a vámpírhercegnő, miközben átvette
szerelmétől Gérardot.



– Nem tudom! – ingatta a fejét Landrote, és bosszús tekintetét
keményen a cselédre szegezte,  akinek vigyáznia kellett  volna a
fiúra.

A  lány  lesütötte  tekintetét,  és  idegesen  gyűrögetni  kezdte
szoknyáját.

– Biztosan megcsúszott – vélte Jean-Francois.

– Így történt? – kérdezte Nira.

A fiúcska hol rá, hol apjára nézett.

–  Én  csak...  meg  akartam simogatni  a  kis  récét,  de  valaki
meglökött...

 

Valera,  Leroy  gróf  és  Mart inez  a  f iatal  Uralkodó
dolgozószobájában  ácsorogtak.  Landrote  az  íróasztalánál  ült,  s
ujjait  összeérintve,  töprengve meredt  maga elé.

– Nem lehet, hogy csak kitalálta, hogy meglökték? – kockáztatta
meg Martinez.

– Én is ezen a véleményen vagyok! – bólintott Jean-Francois. – A
gyereknek kissé élénk a fantáziája. Egyszerű balesetről van szó.
Megcsúszott!

– Gérard nem hazudna nekem! – mondta csendesen a herceg. –
Ha ő azt állítja, belelökték a tóba, akkor az úgy is van!

– De kicsoda? – tárta szét a karját Valera. – És miért tenne bárki
is ilyet?

– Hogy miért?!  –  emelte fel  a  fejét  Landrote.  –  Azt  hiszem,
egyértelmű: ha a fiamnak ártanak, azzal nekem ártanak.

– Ha valóban így volt, és ön a célpont, akkor miért nem követtek



el inkább egy merényletet? – kérdezte a testőrkapitány.

Nira ekkor belépett a szobába, és a megbeszélés félbeszakadt.

– Hogy van Gérard? – emelkedett fel székéből Landrote.

– Jobban! – válaszolta a hercegnő. – Az ijedtségen kívül nem
esett  komolyabb  baja,  mégis  jobbnak  láttam Luenáért  küldeni,
hogy megvizsgálja.

A herceg komoran bólintott, majd meghajolt szerelme előtt, és
távozott a szobából.

Addigra már teljesen besötétedett. Milliárdnyi csillag ragyogva
tekintett  le  a  pusztaságban  álló,  fehérre  meszelt  tornácos
udvarházra. Gérard a szüleivel szomszédos lakosztályban aludt az
ágyában.  Luena  egy  széken  ült  mellette.  Mihelyt  Landrote
benyitott,  felállt  és  odament  hozzá.

–  Van egy kis  láza –  közölte  fojtott  hangon –,  meghűlhetett
abban a hideg vízben. Itattam vele egy tinktúrát, attól jobban lesz.
A holnapi napot még ágyban kell töltenie. Most aludt el, úgyhogy
ha nem szükséges, ne ébreszd fel. A biztonság kedvéért maradok
éjszakára. A testőrök pihenőjében megtaláltok.

– Köszönöm, Luena! – csókolt kezet a vámpír.

Miután a  boszorkány távozott,  halkan az  ágyhoz sétált.  Egy
ideig  félrebillent  fejjel  nézte  a  fiúcskát,  végül  melléfeküdt  és
megsimogatta  kipirult,  verítéktől  gyöngyöző  homlokát.  Gérard
kinyitotta  a  szemét,  és  félénken nézett  apjára.

– Meg fog szidni ugye, amiért nem fogadtam szót?!

Landrote felkönyökölt és rámosolygott.

– Úgy vélem, elég büntetés neked, ami történt. Szeretném, ha
okulnál  az  esetből.  De  nézzük  a  dolgok  jó  oldalát:  legalább
megfürödtél!



A gyerek felnevetett, de aztán ismét elkomorult.

–  Senki  sem  hisz  nekem!  –  mondta  izgatottan.  –  Pedig
belelöktek  a  tóba,  ez  az  igazság!!

Fel is ült volna, de a herceg szelíden visszafektette párnájára.

– Ha ez megnyugtat, én hiszek neked.

– Tényleg?

– Igen! És be is fogom bizonyítani, hogy nem hazudtál.

– Hogyan? – kérdezte lelkesen Gérard.

– Játsszunk egy kicsit! – kacsintott rá Landrote. – Te elmondod,
hogy a tó melyik felén voltál mielőtt belelöktek, én pedig elkapom a
tettest.

– Az öreg fűzfa előtt guggoltam, a nádas mellett...

Mire az Uralkodó Herceg kilépett az épületből, a csillagokat és
a holdat sűrű felhők takarták el. Elindult a tó irányába, de nem
egyenesen, hanem nagy kerülővel, ahogy azt korábban fia is tette.
Hamar megtalálta Gérard nyomait, és követte őket.

A tavacska udvarház felé eső partját teljesen összemászkálta a
sok kíváncsiskodó vámpír, akik mind szemtanúi voltak a mentésnek.
Ellenben a túlpart érintetlennek tűnt. Csak a fiú kicsiny lábnyomait
lehetett felfedezni a fűben és a homokban. Landrote letérdelt és
alaposan szemügyre vette a talajt. Egyetlen perc elég volt hozzá,
hogy megbizonyosodjon arról, amiről eddig sem volt kétsége.

– Ha te valamit egyszer a fejedbe veszel, nem nyugszol, míg
utána nem jársz! – hallotta a háta mögül Jean-Francois szigorú
hangját.

– Gérard nem hazudott – mondta Landrote fel sem pillantva. –
Nézd meg ezt!



A gróf  letérdelt,  és  a  koromsötét  éjszaka  ellenére  pontosan
felismerte egy férfi csizmájának nyomait.

– Embertől származik. Azok járnak így.

A herceg helyeslően bólintott.

–  Lássuk  csak!  Gérard  itt  guggolt,  az  a  valaki  pedig  mögé
lopózott és meglökte, majd kicsit ácsorgott még, kémlelte a vizet,
gondolom,  hogy  megbizonyosodjon  arról,  jó  munkát  végzett,
azután...

– ...futva távozott! – fejezte be helyette Leroy gróf.

Végigkísérték a merénylő nyomait a nádasig, majd azon túl a
birtokhatárig.

– A lépései nagyságából ítélve százhetvenöt, száznyolcvan centi
magas lehet – fejtette ki a fiatal vámpír.

– A fürgeségéből és a tanácstalanságából meg úgy gondolom,
legfeljebb húsz éves – fűzte tovább Jean-Francois. – Itt már nem
tudta  eldönteni,  merre  meneküljön,  pedig  jól  kivehető  nyomok
mutatják, hogy előzőleg a dombok felől érkezett.

– Tehát nem helybeli! – szögezte le Landrote.

–  Valószínűleg  felbérelték!  Egy  huszonéves,  tapasztalatlan
ifjonc nem követ el  gyilkosságot csak úgy kedvtelésből,  a  saját
szakállára.

– Hacsak nem ezzel akarja felhívni magára a figyelmet.

– Mire gondolsz? – nézett felé a gróf.

–  Egyszerű.  Amikor  új  tagok  kívánnak  csatlakozni  egy
rablóbandához,  előbb  bizonyítaniuk  kell  a  bátorságukat.

– Belelökni a tóba egy ötéves védtelen kisfiút... – csóválta a fejét



Jean-Francois – ehhez tényleg nagy bátorság kell, mondhatom!

–  Nem  sokan  mernék  ezt  megkockáztatni,  tudva,  hogy  én
vagyok az apja. – Landrote a messze magasodó kopár szirtek felé
bámult.  –  Ha  követem a  nyomokat,  hamarosan  mindenre  fény
derülhet.

–  Egy  pillanat!  –  fogta  meg a  karját  a  társa.  –  Azt  hiszed,
elengedlek egyedül? Ismered a szabályokat! Az Uralkodó Herceg
nem hagyhatja el a birtok területét, csakis kísérettel.


