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Minden jog fenntartva!
Első fejezet
 

Tökéletes telihold ragyogott az éjszakában, fényes korongja messze bevilágította a tájat, azt a
tájat, amelynek ősi legendái, meséi még ma is ámulatba ejtik a turistákat.

Az ég olyan tiszta volt,  hogy a csillagképeket könnyedén leolvashattam. Az éjszakák hűvösre
fordultak, szeptember vége volt és Skócia északabbra terült el, mint amilyen klímához hozzászoktam
és a tenger is nagyon közel volt.

Nem bántam a hideget, Aailish meleg kabátot terített a vállamra így nem fáztam. Szó szerint még
a széltől is óvott, vigyázta minden lépésemet. Végül is minden oka megvolt rá, hogy aggódjon értem,
elvégre zűrös események álltak mögöttünk.

Aberdeen másfél óra távolságra volt kocsival, odatartottunk, Aailish vezetett. Azt terveztük, ezen
az éjszakán szórakozni megyünk, csak mi lányok. Annyi idő után vágytam az emberek társaságára,
egyszerűen csak köztük lenni, érezni a testük melegét, a vérük szagát, a sodró csábítást.

Két hónap telt el azóta, hogy nem jártam kint a szabad ég alatt, nem hagytam el a biztonságot
nyújtó falak védelmét.  Két nagyon hosszú hónappal ezelőtt majdnem rajta vesztettem az utolsó
ügyemen, amellyel a Tanács megbízott.

Miután sikeresen levertük a Castus által vezetett felkelőcsapat támadását és megmentettük a
vámpírok Tanácsát a pusztulástól, ami a társadalmunkat káoszba taszította volna, engem kirúgtak.
Na jó, nem ez a korrekt kifejezés, egész pontosan felmentettek a végrehajtói pozíciómból, minek
következtében nem voltam többé hóhér. Nem díjazták a feletteseim a módszereimet, és hát talán
tényleg követtem el néhány apróbb hibát. Nagy cucc, szerintem a végeredmény számít, de sajna nem
mindenki osztja a nézeteimet.

Castus halandó mágus szolgája Dexter elrabolta Aailisht, hogy ezzel magához csalogasson engem,
mivel tudta, hogy a lányért sok mindenre hajlandó vagyok. A dolog rosszul sült el, a mágus lelőtte
Aailisht, engem pedig élő fáklyává változtatott. Ha Melkor és Udimu nem érnek oda időben, most
mindketten halottak lennénk, mert bizony még a vámpírokat sem kerüli el a végső pusztulás.

Aailisht kimentettem a halál torkából, de súlyos árat fizettünk érte mindketten. A véremet adtam
neki és ezzel átváltoztattam azzá, ami én vagyok, a gyermekem lett. Az újjászületése majdnem az
életembe, neki a halandóságába került. Azóta valahányszor ránézek, tudom, megérte. Immár közénk
tartozik, a mi kis családunk tagja, vérivó lett belőle is.

A skót kastély, amelyet Melkorral megvásároltunk, maga volt a béke szigete. Több kilométeres
körzetben nem akadt szomszédunk, ami nem egy utolsó szempont tekintve a helyzetünket. Senki
nem zavarta a nyugalmunkat, kíváncsi szemektől elzártan úgy élhettünk, ahogy nekünk tetszett.
Végtelen hosszú napokat és heteket töltöttem a kastély pincéjében, ahol szörnyű kínok közt vártam a
gyógyulás lassú folyamatát. Az égési sérülések fájdalmasan és hosszadalmasan gyógyulnak, sokáig
kínozzák a beteget, függetlenül attól, milyen súlyos az eset.

Nekem nem volt  szerencsém, Dexter egy égő fáklyát dobott  rám, miután lelocsolt  egy üveg
whiskyvel. A lángok szinte mindenemet felfalták, leégett a hajam, az arcom, a bőröm, a húsom, a



felsőtestem és kicsit  az alsó is.  Rettenetes állapotban voltam, az egész testem véres, nedvedző
húscsomóvá változott, még az is fájt, ha levegő ért hozzám. Fojtogatott a saját égett húsom szaga, az
orromat betöltötte a bűz és sehogy nem bírtam tőle szabadulni. Ordítottam, vonyítottam a kínoktól, a
fekvés is csak gyötrelmet okozott, ha valaki hozzám ért, hogy segítsen, elájultam a testemet szaggató
fájdalomtól. Csak suttogni tudtam, mert felégett a légcsövem, megperzselődtek a hörgőim, így a
levegővétel  is  kínzott.  Ez  a  magatehetetlen,  szörnyű állapot  rosszabb volt  a  halálnál,  rosszabb
mindennél.

Melkor a vérével táplált, próbált erőt és bátorságot önteni belém, de az első idők olyan pokoli
kínok közt teltek, hogy nem sok sikerrel járt. Tudtam, hogy túlélem, rendbe jövök és felgyógyulok, de
az odáig vezető út végtelenül hosszúnak tűnt.

Aailish és Udimu alaposan kivették a részüket az ápolásomból. Sokszor nem tehettek egyebet,
csak  ültek  mellettem  a  sötétben  és  beszéltek  hozzám.  Aztán  a  sebek  bevarasodtak,  később
elviselhetetlenül viszketni kezdtek, végül előtűnt az új bőröm, amely fehérebb és áttetszőbb volt,
mint a legfinomabb vászon. Amikor már fel tudtam ülni egyedül, az ujjaim hegyével kitapogattam a
kopaszra égett fejemen az első kibújó hajtüskéimet.

A szépségem odalett, felfalták a lángok, rettegtem attól milyenné csúfítottak el a sebhelyek. Nem
akartam  szörnyetegként  élni.  Aztán  két  hónap  után  előmerészkedtem  a  kuckóm  rejtekéből,
elhagytam a pincét, Aailish karjára támaszkodva jártam be az újjávarázsolt kastélyt. Gyenge voltam,
törékeny és szinte átlátszottak az ereim a sápadt bőrömön. A hajam nagyon rövid volt, a sötét erős
szálak  össze-visszaálltak,  maguk  akarata  szerint.  Szempillám,  szemöldököm visszanőtt,  feketén,
fényesen, mint azelőtt. Amikor megláttam magam a tükörben, egyszerre nevettem és sírtam, olyan
voltam, mint egy nagyon vékony suhanc. Hatalmas pulóverem és bő nadrágom eltakarták nőies
formáimat és csak egy keskeny arcú, nagy szemű, riadt őzike bámult vissza rám.

Bár a testem még gyógyulóban volt, belülről igazán jól éreztem magam. Drága barátaim odaadó
törődése ékes bizonyítéka volt a feltétlen szeretetüknek és ennél nem kívántam többet. Mérhetetlen
hálát éreztem irántuk, szerettem őket, mindegyiküket másként.

Míg  én  a  pincében  agonizáltam,  addig  odafent  nagy  változások  mentek  végbe,  a  kastély
múzeumba illő berendezéseit kicserélték csupa modern, kényelmes holmira. A falakról lekerültek a
régi virágmintás selyemtapéták és izgalmas, sötét színek kerültek a helyükre. A talpunk alatt puha
szőnyegpadló  hevert,  helyenként  parketta,  illetve  márványkő,  ahogy az  adott  helység funkciója
megkívánta.  A  modern  technika  minden  vívmánya  megtalálható  volt  a  házban  a  konyhától  a
fürdőszobákig mindenütt.

Nem bántam, hogy kikerülnek a régi holmik csak néhány olyan darab maradt meg, amelyik jól
illeszkedett az új stílushoz, továbbá pár szobor, festmény és apróbb dísztárgyak. A fiúk remekül
értettek  hozzá,  hogyan  alakítsanak  ki  új  fészket,  ahol  otthonosan  érezhetjük  magunkat.  Mert
nyilvánvaló  volt,  hogy  a  skóciai  kastély,  amely  egykor  a  McMahonok  birtoka  volt,  lesz  az  új
főhadiszállásunk,  ahol  végre  mind  együtt  lehetünk.  Most  már  négyen  voltunk,  Aailish  is  a
vérvonalunkhoz tartozott, a gyermekem volt, a legifjabb a klánunkban és a legsebezhetőbb.

Amíg  én  cselekvésképtelen  voltam,  addig  Melkor  és  Udimu  tanítgatták,  irányították,  hogy
megismerje az új világát. Ez az én feladatom lett volna, de a sérüléseim megakadályoztak abban,
hogy mellette álljak és átadjam a tudást.

Aailish átesett a változáson, ez külső jelekben is megnyilvánult bár nem túl feltűnően. Még mindig
könnyebben beolvadhatott a halandóemberek masszájába, mint én. A bőre világosabb lett, hosszú
haja  teltebb,  fényesebb,  zöldes-szürke  szemei  kissé  kivilágosodtak,  különösen,  ha  nagyon
megéhezett. Halandóságában sem volt rá jellemző a hisztéria vagy a gyávaság és ez sokat segített
most is. A legkényesebb akadályt is jól vette, a táplálékhoz jutás kérdése sem okozott neki problémát.
Tudta, vér nélkül nem élhet, ez a vámpírok sorsa. Bár fiatal volt és többnyire a kajáláson járt az esze,
mégis kitűnt, hogy sok erőt örökölt tőlem. Képes volt uralkodni magán, az ösztönein és ez nagy szó
volt tekintve, hogy csupán két hónapja volt vérivó. Még túl kevés idő telt el ahhoz, hogy láthassuk
milyenek a képességei, de majd ez is kiderül. A lány gyorstalpaló tanfolyamban részesült, tanítottam
a  törvényekre,  szabályokra,  Melkor  pedig  verekedni.  Mióta  Aailish  közénk  került  Udimu



visszafogottabban viselkedett vele, talán időt akart hagyni neki, hogy hozzászokjon az új helyzethez.
Úgy  vettem  észre,  több  időt  tölt  velem,  mint  a  lánnyal,  mint  aki  nem  akar  szembenézni  az
érzelmeivel. Aailishnak volt épp elég újdonság az új életformájában, amivel azonosulnia kellett, ő
sem erőltette a kettejük kapcsolatát.

Melkor végtelen türelme és szerelme megerősített abban, hogy soha nem választhattam volna
alkalmasabb férfit nála. Nem kértem rá, ő mégis a vérével táplált, visszaadta az erőmet. Voltak
éjszakák, amikor lejött hozzám, a pince sötétjébe, hogy beszélgessünk, vagy egyszerűen csak a
kezemet fogta. Amikor már gyógyulóban voltam mellém feküdt, óvatosan a karjában tartott vigyázva,
nehogy összetörjön, vagy fájdalmat okozzon. Klassz volt, mondhatni, romantikus. Mióta ismerem,
még soha nem éreztem ennyire biztosan, hogy szeret, mint ezekben a hetekben.

Túl voltunk a nagy veszekedésen, amikor csúnyán lehordott az önfejűségemért, hogy felelőtlenül
egyedül  indultam Aailish  megmentésére  Dexter  ellen.  Jogos  volt  minden  korholó  szava  annak
ellenére, hogy akkoriban haraggal hagytam ott, ugyanis kinyilvánította, mennyire nem ért egyet
azzal, hogy Aailisht a gyermekemmé akartam tenni és nem is volt hajlandó ebben segíteni nekem.
Azóta megváltozott a helyzet, a lány közénk tartozott és úgy tűnt Melkor befogadta. Ezért külön
hálás voltam neki, mert tudtam, hogy kizárólag miattam teszi.

A testvérem Miranda és kedves új barátom Gabriel nem voltak velünk, New Yorkban működtették
a  Thébát,  a  klubomat.  Nagy  merészség  volt  két  fiatal  vámpírra  bízni  az  emberekkel  teli
szórakozóhelyet, de nagyon reméltem, hogy nem csinálnak nagy hülyeséget, legalábbis nem olyat,
amit  ne lehetne helyrehozni.  Telefonon és  e-mailben tartottuk a  kapcsolatot,  bármilyen kérdés
merült fel azonnal kisegítettem őket. Úgy terveztem, amint megerősödök és vállalhatom a hosszú
utat az óceán felett, azonnal odautazom, hogy saját szememmel lássam, hogyan mennek a dolgok.
Jobban szerettem volna, ha ők is velünk lehetnének a kastélyban, de tudtam, hogy Melkor nem
díjazná az ötletet. Túl féltékeny volt Gabrielre ahhoz, hogy nap, mint nap a közelemben lássa őt.
Persze jó oka volt rá, Gabriel és köztem már akkor nagyon erős volt a vonzás, amikor a férfi még
halandó volt. Az első perctől fogva hatással volt rám, egyszerűen kívántam és ez akkor sem változott,
amikor Melkor visszatért közénk. És kettőnk közül én voltam, aki jobban tudott uralkodni magán.
Hidegvér, mi? Na rendben, de meddig? Így aztán nem bosszantottam Melkort azzal, hogy Gabrielt
közénk  engedem,  jobb  volt  ez  így  mindnyájunknak.  Ugyanakkor  lehetetlen  volt  őt  kizárni  az
életemből, túl sok mindenen mentünk keresztül ezen a nyáron, ami összekötött minket.

Aailish láthatóan örült, hogy kettesben lehetünk, és végre elhagyhattam a házat. Biztos kézzel
vezette az autót, hamar hozzászokott, hogy számunkra a sebesség mást jelent, mint az embereknek.
Az elhagyatott éjszakai országúton vadul száguldozott, nem félt a veszélytől, halhatatlanok voltunk.
Szép  vonásai  kisimultak,  szája  szegletében mosoly  bujkált.  Fekete  bőrnadrágot  és  kék  mélyen
dekoltált blúzt viselt a hasított bőr dzsekije alatt, őrületesen dögös csaj volt. Nyoma sem volt a lelki
roncs  lánynak,  akit  annak  idején,  a  hídon  megmentettem a  halálugrástól.  Én  mellette  sápadt
démonnak látszottam rövid, sötét hajammal, sokkal inkább nézett ki ő az idősebbnek, mint én.

Finoman megérintettem a kormányt  markoló  kézfejét,  ami  a  kocsiban lüktető  zene ritmusát
dobolta.

- Kicsit visszavehetnél, nincs rá szükség, hogy a zsaruk megállítsanak! – mondtam.
Oldalt fordult és rám nézett.
– Rendben – visszavett a sebességből. – Nyugi, vigyázok rád!
- Úgy bántok velem, mint egy kisgyerekkel, már jól vagyok, néhány hét és újra a régi leszek.
Aailish arca komoly lett.
-  Meg kell  értened minket,  szeretünk téged és  az  elmúlt  időszakban csak a  szenvedéseidet

nézhettük. Nem volt könnyű nap, mint nap úgy látni téged, hatalmas élő sebként kínlódva. Én nem is
hittem benne, hogy életben maradsz vagy, hogy valaha felépülsz. Még nem tudtam, hogyan mennek
ezek a dolgok.

- De most már tudod, nem igaz? – kérdeztem.
- A fiúk tömik az agyamat információkkal, nem kímélnek.
Elhallgatott,  mint aki olyasmit készül mondani,  amit már régen magában tartogat,  érlel.  Pár



percig csendben ültünk, az elsuhanó fákat bámultam és a zenét hallgattam. Aztán Aailish megszólalt.
- Köszönöm, hogy megmentettél a haláltól, mikor te magad is haldokoltál.
- Tudtuk, hogy így lesz, megígértem, hogy nem hagylak el és az enyém leszel, amikor eljön az

ideje. Oké, beismerem, az időzítés nem volt a legjobb…
- És ha ez lett volna az utolsó, amit képes vagy megtenni, ha meghaltál volna, akkor is odaadod a

véred?
Ránéztem:
- Igen.
Elhúzta a száját.
- Ez az, amit Melkor nem bocsát meg nekem? Nem akart miattam elveszíteni téged, ez a baja,

ezért nem kedvel engem?
- Nem, már előtte sem értett egyet velem téged illetően, szerinte nem volt szükségem rád. Rém

egyszerű az oka, féltékeny.
- De a kettőnk viszonya egészen más, mint az, ami köztetek van – vont vállat.
- Remélem, nem érezteti veled.
- Nagyon rendesen viselkedik, olyan, mint egy nagybácsi, mindenben segít, nem panaszkodhatok.

Egymást vigasztaltuk, amikor te lent ordítottál fájdalmadban és Udimu fogott le, nehogy a sebeid
felszakadjanak. Mégis megérzem, hogy tartózkodó velem. Jó fej, bírom a pasast, de most komolyan,
és nem akarok rosszban lenni vele.

Elnevettem magam:
- Ha ezt hallaná, biztosan örülne neki. Akkor most beszéljünk Udimuról!
Aailish felsóhajtott.
- Mit mondhatnék?
- Úgy láttam, kezd kialakulni köztetek valami.
-  Amíg nem tartoztam közétek,  csak a csodálatos férfit  láttam benne,  akinek a pillantásától

elakadt a lélegzetem, most viszont már érzem az erőt, ami belőle árad, fuldoklom mellette, ijesztően
hat rám. Nagyon öregnek kell lennie, ha ekkora hatalmat tart kordában.

Bólintottam, de valahogy mégsem akaródzott megmondanom Udimu hány esztendős is valójában.
- Te félsz tőle? – kérdeztem inkább.
- Az igazat megvallva, igen.
- Ne bolondozz! Udimu a legkívánatosabb férfi, akit valaha láttam, hatalmas szíve van, és azon

kevesek  közé  tartozik,  akire  gondolkodás  nélkül  rábízom  az  életemet,  persze  Melkor  után.
Rendíthetetlen jellem, igaz barát, tűzbe megy bármelyikünkért.

Aailish elmosolyodott.
- A lelkesedésed több mint árulkodó, Morwen.
Elakadt a szavam, aztán megköszörültem a torkom.
- Félreértesz. Udimu és én több mint tíz évet húztunk le együtt, amíg Melkor előkerült. Ő a

barátom, olyan mintha a testvérem lenne, vagy annál több. Jól megismertük egymást, ráadásul az ő
vérvonala vagyok, ahogy te is – mondtam.

- Hát, mindenesetre lazábbra vettük az iramot, majd az idő eldönti mi lesz, én nem erőltetem a
dolgot.

Beértünk a városba, Aailish addig furikázott, míg egy megfelelő kocsma előtt végre leparkolt.
Belém markolt  az  éhsége,  úgy  éreztem,  mint  a  sajátomat.  Számomra  nem okozott  problémát
kordában tartani, legyűrni a vágyat a vér után, Aailish viszont még nagyon fiatal volt. Tudtam, hogy
rövid időn belül enni fog és azt is, hogy mindig tiszta munkát végez. A lány nem mindig ölt, elvette a
vért és elkábított áldozataitól aztán a saját véréből csepegtetett a fogai által felsebzett bőrre, így a
fognyomok beforrtak. Valamikor régen én is így csináltam, mostanra már nem vagyok ilyen jóságos.

Bementünk a kocsmába, egyáltalán nem zavart, hogy csak két magányos nő vagyunk férfi kíséret
nélkül a sötét éjszakában.

Bent vágni lehetett a füstöt, a vendégek boxokban ücsörögtek és végig a bárpult melletti magas
székeken. Az amerikaiak beájultak volna ennyi füsttől, náluk már nem nagyon lehetett közterületen,



szórakozóhelyeken dohányozni, nagyon komolyan vették a szabályaikat, bezzeg a skótok…
Aailish  vadászni  jött,  nekem nem voltak  ilyen  szándékaim csak  ki  akartam mozdulni  végre,

emberek közt lenni. A bárpulthoz ültünk és rendeltünk két sört közben a vendégeket figyeltük.
Gyorsan magunkra vontuk a helyi  pasik kutató figyelmét,  méregettek minket,  látták egyedül

vagyunk.
Aailish izmai megfeszültek a várakozástól, tekintete körbevillant a helységen, lehetséges áldozatát

kutatva, aztán egy pillanatra rám nézett.
- Olyan mintha vizsgáztatnál – mondta.
- Csak figyellek, hogyan csinálod.
A pultra támasztotta a könyökét.
- Ne aggódj, Melkor jó munkát végzett!
-  Tudom, engem is  ő  tanított,  mostantól  viszont  itt  vagyok neked én,  nincs már szükségem

helyettesre. Az első dolog, amit teszünk, pedig az lesz, hogy lelépünk innen. Túl feltűnőek vagyunk,
mindenki minket bámul – jegyeztem meg.

Észrevettem,  hogy  az  egyik  asztalnál  ülő  férfi  egyenesen  engem néz,  nem volt  a  tekintete
szemtelen inkább érdeklődő. Aailish is vonzotta a férfiak pillantását és kivívta a társaságukban lévő
nők irigységét.

Két fickó lépett hozzánk, úgy álltak meg mögöttünk, hogy ne tudjunk leszállni a székeinkről.
- Helló, lányok! – mondta egyikük, magas széles vállú, rövidre nyírt fekete hajú pasas.
Sötét szeméből kiolvashattam, hogy ő most aztán hódítani fog.
A társa alacsonyabb és testesebb volt nála, göndör barna haja a nyakába lógott, az inge alatt

aranyláncon kelta kereszt fityegett.
- A haverommal szívesen meghívnánk benneteket egy italra az asztalunkhoz – mondta a fekete

hajú.
Az arcába néztem: - Nem kösz, talán majd máskor.
- Ugyan már, ne csináld! Kicsit dumálunk, iszogatunk meg ilyesmi.
Aailish feléje fordult.
- A barátnőm azt mondta, nem. Mi olyan érthetetlen ezen? Húzzatok el! – a hangja kedves volt.
A magas fickó rámordult.
- Nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen csúnyán visszautasítsanak.
Leszálltam a székről, így a mögöttem álló barna hajú férfi arra kényszerült, hogy arrébb lépjen, ha

nem akarta, hogy a lábára tapossak.
- Oké, ebből elég! – jegyeztem meg és ez inkább szólt Aailishnak, mint a pasiknak. – Menjünk!
A lány megértette, ő is leugrott a székéről és elindultunk kifelé a kocsmából. A két pasas a

nyomunkba szegődött és követtek minket, majdnem letaposták a sarkunkat.
Amikor kiléptünk az ajtón és a járdaszegély mellett pakoló kocsinkhoz indultunk, még mindig

jöttek utánunk. Egyszerre ragadtak meg minket hátulról, bevonszoltak a kocsmaépület melletti szűk,
sötét sikátorba, ahol üres rekeszek álltak felhalmozva.

Egyetlen  mozdulattal  kitörhettük  volna  a  nyakukat,  de  hagytuk,  hogy  taszigáljanak,  hogy
felszökjön az adrenalinjuk. A lökdösődés közben hirtelen rám tört az éhség, mintha csak Aailishról
ragadt volna át. A számban éreztem a pasasok vérének lüktetését, ahogy mind gyorsabban vert a
szívük.

- Hagyjatok! Mi a fenét akartok? – nyögte a lány kiváló alakítást nyújtva. Láttam a szemén, hogy
nem sokáig bír már magával, a pupillái hatalmasra tágultak.

- Jaj, lányok! Ne legyetek már olyan kényesek, elszórakozunk kicsit, itt senki sem fog zavarni!
- Ne merészeljetek hozzánk nyúlni! – lihegte Aailish.
A fekete hajú fickó elröhögte magát.
- Miért, akkor mi lesz? – megragadta a lányt és közel nyomult hozzá. – Hívod a zsarukat, vagy

sikítani fogsz?
A társa megmarkolta a vállamat.
- Talán nem tetszünk nektek? – lehelte az arcomba, amitől csaknem megszédültem.



- Hát, nem vagy a zsánerem – jegyeztem meg.
- Szerintem, ti egymást kedvelitek… - röhögött fel bántóan és a keze végigsiklott a mellemen.
Ráfontam az ujjaimat a kézfejére és megszorítottam.
- Attól, hogy a ti csúf pofátok és a tahó stílusotok nem tetszik, még nem vagyunk okvetlenül

leszbikusok Egy anya–lánya estét zavartatok meg, ti nyomorultak!
A pasi megpróbálta kirántani a kezét a szorításomból, de hiába.
Ekkor megjelent egy harmadik férfi, bejött a sikátorba és néhány lépésre tőlünk megállt. Az a pasi

volt, aki engem bámult a kocsmában. Nálam kicsit magasabb volt, szőke hullámos haja a füle alá ért,
kék szemét hosszú fekete szempillák keretezték. Első ránézésre jóképű volt, sőt, a másodikra is, telt
ajka vonzotta a tekintetem.

Egyenesen rám nézett, amikor megszólalt.
- Segíthetek a hölgyeknek?
Hülyén néztem felé, nyílván elment az esze, hogy egy szál maga közbeavatkozik az egyértelmű

szituációba. Arra gondoltam, Aailish ezen az éjjelen bőségesen fog vacsorázni.
- Kopj le, haver! – szólt hátra a fekete hajú. – Vagy te is beszállsz?
A férfi közelebb jött, a tekintete találkozott az enyémmel, volt benne valami bátorító, mintha azt

mondaná, hogy nem lesz semmi baj, ne félj, kislány!
- Húzzatok el, ne csináljatok hülyeséget! – szólt a pasasokra.
- Nagy a pofád, öreg! Ha nem tetszik a buli, kopj le, de ne zavarj tovább!
A szőke férfi  kinyújtotta a karját,  megfogta a barna hajú pasi  vállát,  elhúzta tőlem, az meg

bambán hagyta.  Úgy lépett  közénk,  hogy a testével  takarjon így kénytelen voltam elengedni  a
szorongatott kezet.

- Nem tetszik, lépjetek le!
A tag felocsúdott, az arcát elfutotta a méreg, felhördült és ököllel a szőke gyomrába vágott, az

összegörnyedt előttem és kiszakadt a tüdejéből a levegő.
A fekete hajú elérkezettnek látta a percet és lerántotta Aailisht a földre majd maga alá gyűrte. A

lány  elnyúlt  alatta,  aztán  megragadta  a  pasi  nyakát  és  beleharapott.  Az  ereje  nem  engedte
megmoccanni az áldozatát, miközben a vérét szívta.

A barna hajú kést rántott, mielőtt még a kéretlen lovagba döfhette volna, elkaptam a karját és
kicsavartam. Ahhoz azonban, ami ezután következett nem volt szükségem szemtanúra, így a másik
kezemet sebesen a szőke fickó felé lendítettem és a nyaki ütőerét megszorítva ájulásba taszítottam.

A barna pasi zihálva szorongatta fájó karját és hátrálni kezdett előlem.
- Na, most mi van, nincs buli? – kérdeztem.
- Nem gondoltam komolyan… - hebegte – én csak, mi csak hülyéskedtünk! – aztán a tekintete

elkúszott rólam és a mozdulatlanságba merevedett társa mellől felegyenesedő Aailisht bámulta. A
lány egyenesen felé lépkedett, lassan, kecsesen és vészjóslóan.

- Mit akarsz tőlem? – már nem volt bátor, remegett a hangja.
Aailish rámosolygott, a szemfogain megcsillant a halvány fény, ami az utcáról beszüremlett.
- Egy italra hívtatok, vagy nem? – aztán villámsebesen ráugrott a pasasra és a földre teperte. Pár

pillanatig csak álltam és a lényt figyeltem, akit én teremtettem.
A vér szaga csiklandozta az orromat, belém mart az éhség, húzott, csábított. Hónapok óta csak

Melkor erőt adó vérén éltem, nem is emlékszem mikor éreztem élő ember ízét a számban. Aailish
nem számított, amikor átváltoztattam, ittam belőle, de csak keveset. A testébe fúródott lövedékek
miatt közel volt a halálhoz, sok vért vesztett, nem sok jutott nekem. De azt sosem fogom elfelejteni,
milyen volt őt egészen magaménak tudni és ez a pillanat többé nem ismétlődik meg

A földön heverő szőke férfihez hajoltam, éppen kezdett magához térni, kezét a hasára szorítva
felült. Mellétérdeltem és hirtelen letarolt az éhség, nem bírtam leküzdeni, magával ragadott és én
hagytam.  A férfi  a  szemembe nézett,  mondani  akart  valamit,  de  a  szó  benne szakadt,  amikor
meglátta az olvadt mézszínű íriszemet. Felemelte a kezét és megérintette a karomat, olyan volt
mintha áram futott volna át rajtunk. Egyik kezemet a tarkójára helyeztem, a másikkal átöleltem a
vállát, magamhoz szorítottam aztán a nyakára hajoltam és mélyen belémartam.



Talán először azt hitte, meg akarom csókolni, szinte belesimult a karomba, aztán megfeszült,
ahogy megérezte a harapásomat. Kiáltani akart, de nem bírt, az erőmet rábocsátottam és a torkára
forrt a szó. A vére, a csodás meleg vére betöltötte az érzékeimet, valósággal megrészegített, éreztem,
ahogy belém áramlik és erőt ad. A férfi önkéntelenül felemelte a karjait, átfogta a hátamat, szinte
átölelt. Ha valaki látott volna minket, azt hihette, szerelmespár vagyunk.

Aztán észre tértem és elengedtem. Nem volt könnyű, de éreztem, hogy a pulzusa gyengül, nem
akartam megölni. Reszkető pillákkal a szemembe meredt, egy pillanatig úgy tűnt mondana valamit,
aztán a kezei lecsúsztak a hátamról és a feje hátrahanyatlott, elájult.

Aailish mellettem állt, csillogott a szeme a sötétben, az arca kivirult az elfogyasztott vértől.
- Mennünk kéne – mondta csendesen.
Nem  néztem  rá,  az  eszméletlen  férfit  figyeltem  és  nem  akartam  hinni,  amit  az  elmúlt

pillanatokban  éreztem.  Olvastam a  gondolataiban  és  meglepett,  amit  a  tudtomra  adott,  olyan
kérdések merültek fel bennem, amelyekre okvetlenül választ akartam kapni.

- Magunkkal visszük – mondtam.
- Mi van? – a lány meghökkent.
- Most nem tudom megmagyarázni, de ezt kell tennem.
- Melkor kitekeri a nyakunkat.
Felnéztem a vállam felett.
- Na, ne hülyéskedj! – aztán felemeltem a férfit a karjaimba és gond nélkül megtartottam.
Aailish felvonta a szemöldökét.
- Azt hittem, ehhez még gyenge vagy.
- Csak úgy nézek ki… Nézz körül, tiszta-e a levegő!
A fickót befektettük a hátsó ülésre és hazaindultunk, Aailish feszülten vezetett.
- Mire jó ez az egész? – nézett rám.
- Ne kérdezz! Nem tudom megmondani, még sosem csináltam ilyent.
- Ez az első eset, hogy együtt jöttünk el és máris ilyesmibe keveredünk – bosszankodott a lány.
A kastélyba érve felvittem a fickót a szobámba és az ágyamra fektettem. Továbbra is eszméletlen

volt és sápadt.
Melkor és Udimu azonnal megjelentek, körülállták az ágyat és várakozóan néztek rám.
- Megőrültél? Ez mire volt jó? – kérdezte Melkor. A hangja nyugodt volt, de a szemén láttam, hogy

ki van akadva.
-  Két pasi  erőszakoskodott velünk, ez az ember megpróbált  közbelépni és segíteni nekünk –

válaszoltam.
- Halandót hozol a fészkünkbe? Azonnal el kell vinni innen mielőtt magához tér.
- Azt akarom, hogy maradjon – jelentettem ki.
Melkor közelebb lépett hozzám, megérintette az arcomat.
- Táplálkoztál belőle, ugye? Látom a bőrödön. Mit szándékozol tenni: Itt tartod, hogy újra és újra

megkaphasd, erre kell? – nem válaszoltam csak a szemét néztem, ő folytatta. - Azelőtt nem csináltál
ilyesmit.  Egy  ember  közöttünk  csak  bajt  okoz,  veszélybe  sodor  minket,  mindezt,  amit  eddig
létrehoztunk.

- Megharaptam és közben történt valami. Félt tőlem, de éreztem, hogy jól esik neki, amit csinálok
vele.  Átadta magát nekem és tisztában volt  vele,  hogy nem ölöm meg,  azt  hiszem, élvezte… -
mondtam.

- Ezt nem mondod komolyan? – Udimu vidáman felvonta a szemöldökét, viszont én nem értettem a
jókedvét.

- Esküszöm így volt, még nem találkoztam ilyennel.
- A pasas függő – biccentett.
- Mi? – bambultam.
-  Harapásfüggő, vagyis az lesz belőle,  nyílván te vagy az első vámpír az életében, de máris

élvezetet nyújtottál neki – mosolygott Udimu.
- Úgy érted, örömöt okoz a pasinak, ha…?



Udimu közelebb lépett és mutatóujjával lágyan megérintette az államat.
- Igen, olyasmi, mint egy szexuális élmény és mindig többet akar majd.
- Más sem hiányzik nekünk, mint egy harapásfüggő halandó! – morrant Melkor. – Vidd el innen

messzire!
- Csakhogy, én legalább annyira élveztem a pillanatot, mint ő, nekem ugyanolyan érzés volt, mint

neki, rajta keresztül visszaáramlott belém – mondtam halkan és álltam a tekintetét. – A pasi marad.
- Morwen! – Melkor hangja figyelmeztető lett.
- Nem, drágám! A pátyolgatásnak vége, újra itt vagyok és én döntöm el, mit teszek.
Néhány pillanatig farkasszemet néztünk egymással,  aztán Melkor sarkon fordult és kiment a

szobából.
Udimu óvatosan megérintette a karomat.
- Minél hamarabb gondoskodj a fickóról, mindjárt magához tér! – mondta aztán ő is kiment,

Aailish szótlanul követte.
Becsuktam utánuk az ajtót,  az ágyhoz léptem és leültem. A férfi  szemhéja megrebbent, ajka

megrándult mielőtt visszanyerte az eszméletét. Aztán kinyitotta a szemét és rám fókuszált.
- Mi történt? – kérdezte kiszáradt torokkal. Felemelte a kezét és megérintette a nyakán a fogaim

helyét, az ujja hegye véres lett. – Mi a fene volt ez?
- Hogy érzed magad?
- Rosszul, baromi rosszul – nyögte. – Szédülök, és azt hiszem, mindjárt hányni is fogok.
- Csak azt ne! Feküdj nyugodtan, pihenned kell!
Ehhez képest a férfi felült, bár végig az ágytakaróba markolva kapaszkodott.
- Hol vagyok?
- Nálam – mondtam.
- Ki vagy te?
- A nevem Morwen, és a tiéd?
A szemembe nézett és ettől jóleső melegség áradt szét bennem. Izmos testű, jóképű pasas volt,

bőre napsütötten barna, kicsattanóan egészséges amilyet már rég nem láttam magam körül, főleg
nem ilyen közelről.

- Christian vagyok, Christian Drake – mondta. – Hogy kerültem ide?
- A barátnőm és én idehoztunk, miután elájultál. Rendes volt tőled, hogy közbeléptél, az a két

bunkó teljesen ránk szállt.
- Ehhez képest jól elintéztétek őket, nem volt rám szükségetek. Engem az érdekel, miért haraptál

meg?
Halkan sóhajtottam, mi a fenét mondhatnék neki? Még az is megfordult a fejemben, hogy az

igazat. Volt a pasiban valami, ami azt súgta, képes lenne elviselni.
- Nem tudtam neked ellenállni – mondtam végül.
- Aha, - bólintott – vettem észre. Ne mondd, hogy igaz, amire gyanakszom! – lassan felemelte a

kezét és lágyan megérintette az arcomat. – Figyeltelek a kocsmában, különös a megjelenésed, nem
hétköznapi. Hiába ez a törékeny külső, érzem rajtad az erőt, az álca mögött valami más rejlik. –
hüvelykujját lassan az ajkamra simította, közben kék szeme a tekintetemet kutatta. – Miért pont én?
– kérdezte és felhúzta a felsőajkamat, aztán meglátta, amit látni akart.

Nem kaptam félre a fejemet, hagytam, hadd nézzen meg alaposan. Amikor már elég gyorsan vert
a szíve, eleresztett és kiengedte a levegőt a tüdejéből, amit addig odabent tartott.

- Jól van, azt hiszem, megint el fogok ájulni – mondta halkan és hátradőlt, hogy eltávolodjon tőlem,
a keze lecsúszott az arcomról.

- Ne csinálj úgy, mintha csak most fognád fel mi vagyok! Már akkor is tudtad, amikor a karomban
tartottalak. Nekem nagyon úgy tűnt te is akartad. Élvezted, nem igaz?

Pár  pillanatig  a  szemembe meredt,  talán azt  latolgatta,  hogy hülyéskedek-e,  vagy komolyan
beszélek vele.

- Hiába tagadnám le, ugye? – csak a szememmel intettem, hogy még jó. – Szóval, tényleg léteztek.
Így testi valóban… Hát ez durva! Mit akarsz tőlem?



- Azt, amit te tőlem – feleltem nyugodtan.
Elgondolkodott és közben kitágultak a pupillái.
- Akkor ismételjük meg! – kérte.
- Most még nem lehet, belehalnál. Majd később, ha rendbe jössz talán…
- Ezt vegyem ígéretnek?
- Akár annak is vehetnéd. Kissé túl vakmerő vagy, fogalmad sincs, mire adod a fejed, sok mindent

kell még tanulnod, Christian. Most aludj! – mondtam és megérintettem a nyakán, mire elernyedt, a
feje hátracsuklott a párnára. Betakartam aztán lekapcsoltam a villanyt és kisurrantam a szobából.

A többiek a nappaliban vártak rám, amint beléptem megcsapott a hűvös hangulat, amit Melkor
ellenérzete keltett, ott reszketett a lebegőben.

- Ha ezt előre tudom, nem engedlek el benneteket – dühöngött és nem túl kedvesen nézett előbb
Aailishra majd rám.

- Nincs szükségem az engedélyedre – jegyeztem meg szárazon.
- Mióta hurcoljuk haza, akit megharaptunk? Ennek az embernek nincs itt helye. Szívd a vérét, ha

akarod, de nem tarthatod itt, ehhez ragaszkodom.
- Eszem ágában sincs itt tartani, egyszerűen csak felkeltette az érdeklődésemet, olyasmit éreztem

vele, amit még soha. – úgy beszéltem, hogy a hangomból kiérezze, nem akarok vitázni. – Nem várom
el tőletek, hogy megértsetek, nem ugyanazok a vágyaink. Te és Udimu olyan vének vagytok, hogy
nektek már nem sok olyan dolog akad, ami újdonsággal lephet meg. Nekem viszont van még mit
tanulnom és meg akarom tapasztalni ezeket a dolgokat, hiába kaptam meg az erődet, mégis csak
tizenöt éve tartozom a fajhoz.

- Én csak azt nem akarom, hogy lelepleződjünk és egy szép este arra ébredjünk, hogy buzgó
vallási megszállottak, vagy bárki más ránk gyújtották a házat, mert kiderül, mik vagyunk.

Udimu rám emelte zöld szemét.
- Melkornak igaza van, óvatosabbnak kell lenned, ha eldöntöttük, hogy itt lesz a fészkünk nem túl

okos húzás ilyen bizonytalan esetet bevállalni.
- Ne aggódjatok, észben tartom, miben állapodtunk meg, amikor meghoztuk a döntést, hogy itt

maradunk. Egy család vagyunk, egy vérvonal, felelősséggel tartozunk egymásért és nem teszünk
olyasmit, amivel a többit vagy a fészket veszélybe sodorhatjuk – mondtam, aztán újra Melkorra
néztem. – Aailisht pedig ne hibáztasd, ő nem értett egyet azzal, hogy idehozzam a fickót, de nem
engedheti meg magának, hogy szembeszálljon velem!

- Morwen, te megtévesztesz mindenkit,  gyengének, elesettnek látszol,  közben sokkal erősebb
vagy, mint amilyennek tűnsz. Mióta felmentettek a státuszodból, valami megváltozott benned.

-  Megmondtam neked, hogy ki  akarom élvezni a szabadságom és komolyan is  gondoltam. A
pincében eltöltött hosszú hetek alatt volt időm bőven azon töprengeni min kell változtatnom. Elég
volt abból,  hogy parancsra gyilkoltam, hogy mindig valami rajtam kívülálló dolog vagy hatalom
szabta meg, mit tegyek. Most én jövök.

- És azzal kezded, hogy magadba bolondítasz egy harapásfüggőt? – kérdezte Melkor.
Megráztam a fejem.
-  Egyszerű  eset  volt,  megkívántam és  kész,  kedvet  kaptam hozzá,  Aailish  éhsége  engem is

elragadott. Nem tudtam, mibe vagy kibe botlottam. Látod Melkor, épp ez az! Például erről nem
beszéltetek nekem, hogy létezik ilyesmi. Christian, merthogy így hívják a pasit odafent az ágyamban,
szóval Christian fele ennyit sem problémázott a dolgon.

Melkor és Udimu összenéztek olyan mindent tudó arccal, ahogy csak a pasik képesek, ha nővel
beszélnek.

- Naná – dünnyögte aztán Melkor.
- Azt akarod mondani, hogy felfedted előtte magad? – kérdezte Udimu.
Vállat vontam.
- Nem kellett, rájött ő magától és nem cirkuszolt.
Melkor elhúzta a száját.
- Még jó, azok után amilyen élményben részesítetted. Akaratlanul kitártál előtte egy kaput, amin



át belépett az ismeretlenbe, mindig többet akar majd. Jobb lett volna, ha…
- Mi, ha megölöm? – szóltam közbe. – Igazából megfordult a fejemben, de ez a férfi megpróbált

segíteni nekünk, míg a többi harminc, akik ott ültek, és látták mi történik, nem. Melkor, te tudod a
legjobban mennyire nagyra értékelem az ilyesmit. Nem tudom visszaforgatni az időt, ez van. Amint
felébred és jól lesz, elmegy innen.

- És ha feldob minket?
- Kizárt.
A hajnal közeledtével elcsendesedett a ház, Aailish lepihent, számára véget ért az aktív napszak,

Udimu  és  Melkor  sem  mutatkoztak.  Felmentem  a  szobámba,  összehúztam  a  vastag
sötétítőfüggönyöket az ablak előtt, mert odakint világosodott. Christian még az ágyamban feküdt és
aludt, a szoba levegője megtelt a parfümjének és a testének illatával. Furcsa, egy idegen pasas
feküdt  az  ágyamban,  aki  valahogy  mégsem tűnt  teljesen  idegennek.  Talán  a  vére  miatt,  amit
elvettem tőle, mert nem megosztotta velem, nem önként adta, hanem erőszakkal szereztem meg,
amit akartam. Emlékeztem rá, hogy Christian magához ölelt mialatt én akár meg is ölhettem volna.

Leültem egy székre a fal  mellé,  és órákon át néztem, ahogy alszik,  közben a lehetőségeken
gondolkodtam. Délutánra járt, amikor Christian felkelt, már nem volt olyan sápadt, az arca megnyúlt,
amikor észrevette, hogy ott vagyok a szobában.

Kiült az ágy szélére és óvatosan megtapogatta a nyakán a sebeket, már nem vérzett.
- Hogy érzed magad? – kérdeztem.
- Egész jól. Most mit fogsz csinálni velem?
- Az attól függ, hogy te mit szándékozol tenni. El kell döntened, mit kezdesz azok után, ami történt,

amit megtudtál rólam.
- Arra vagy kíváncsi, szétkürtölöm-e a világban?
Bólintottam. Néhány pillanatig habozott, talán a lehetőségeit mérlegelte aztán lassan felállt.
- Ha a válasz igen, akkor megölsz?
- Lehet. – őszintén válaszoltam, nem volt kedvem játszmákhoz vele. – Megértheted, hogy nem

kockáztathatok.
-  Kicsit  meredek,  hogy  itt  diskurálok  egy  valóságos  vámpírral,  nem mindennap van részem

ilyesmiben, pedig érdekes dolgok szoktak történni velem.
Én is felálltam és közelebb mentem hozzá.
- Miért segítettél nekünk?
Vállat vont, a mozdulata laza volt, mintha csak barátok lennénk.
- Mert nincs ínyemre, ha védtelen nőket inzultálnak a környezetemben. Régi vágású pasas vagyok.

Persze, azt nem sejthettem, hogy te és a barátnőd egyáltalán nem vagytok olyan védtelenek. Nyílván
ő is… szóval, ő is vámpír, nem igaz?

- Christian, jobb, ha minél kevesebbet tudsz rólunk. Amint lemegy a Nap, elviszlek innen, addigra
tudnom kell, hogyan döntesz – mondtam halkan.

Rám meredt, kék szeme egészen sötétnek látszott a szoba félhomályában.
- Megtartom a titkodat, Morwen, ígérem, nem mondom el senkinek.
Beleláttam a gondolataiba, nem hazudott és nem félt tőlem, nem annyira, mint várható lenne.

Kíváncsi volt és ennek egyáltalán nem örültem.
- Rendben. Így megkönnyíted a dolgomat.
Kinyújtottam a kezem és meg akartam érinteni a nyakát, hogy ellenőrizzem a sebet, ellépett

előlem, ösztönös mozdulat volt, ahogyan az ember egy vadállat közeléből hátrál, hiába mondják,
hogy nem bánt. Christian, ha nem is félt de óvatos volt.

Aztán  megszédült,  tétován  az  ágyhoz  hátrált,  a  térdeit  a  matrac  oldalához  nyomva
megtámaszkodott.

- Jézusom! – nyögte. – Mennyit ittál belőlem?
- Ezek szerint túl sokat. Enned kell valamit, hogy legyen erőd, hamarosan minden rendben lesz –

nyugtattam meg.
- Az jó lesz, mert állatira szédülök.



Az  elmúlt  hónapokban  sok  mesterember,  szerelők,  festők,  fordultak  meg  a  kastélyban  az
átalakítás során, a konyhában a hűtőt teletömtük enni és innivalóval, hogy a kedvükben járjunk az
alatt az idő alatt, amíg dolgoztak. Örömmel fogadták a gesztust, ettek, ittak, ami beléjük fért és
cserébe  nem kérdezősködtek,  ha  különös  kéréssel  fordultunk  hozzájuk.  Ők  nappal  végezték  a
munkájukat, így közülünk mindig egyvalaki fent maradt, hogy utasításokat adjon nekik és ügyeljen a
többiek álmára. Persze, Aailish kivételével, neki szüksége volt a nappali alvásra, túl fiatal volt, hogy
ellenálljon a fénynek.

A hűtőben még akadt némi étel és ebből adtam Christiannak, aki úgy evett mintha ki lenne éhezve.
Egészen otthonos lett a hangulat ezen a szellős délutánon, ahogy egy hús-vér, épkézláb férfi jóízűen
falatozott a patyolat tiszta konyhánkban.

Mi soha nem használtuk ezt a helységet, legalábbis evésre nem. Volt itt minden, ami csak kell,
edények, tányérok, poharak, konyhai gépek, de csak dísznek. A közeli  faluból megfizettünk két
asszonyt, akik minden héten feljártak takarítani a kastélyt. Alapos munkát végeztek és nem tettek fel
tolakodó kérdéseket, tökéletes alkalmazottak.

A konyhába egész délután besütött a Nap, így könnyű függönyök takarták az ablakokat. Némi
fény átszüremlett rajtuk, nem volt teljesen sötét a helységben.

Christian engem tanulmányozott.
- Hogy lettél ilyen? - kérdezte.
- Egy másik vámpír tette velem.
- Szóval, úgy, mint a filmeken?
- Nagyjából.
- És most belőlem is ez lesz?
Elmosolyodtam.
- Ne rezelj be, ez nem ilyen egyszerű! Nem kell mindent elhinni, amit a mozikban látsz, vagy a

könyvekben olvasol, bár ha meggondolom, sok minden közel áll az igazsághoz. A vörösvérsejtjeid
újratermelődnek, pótolják, amit elvesztettél és minden a régi lesz, ennyi. Nem leszel vámpír.

- Szívesen megtudnék rólatok többet is – mondta.


