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Első fejezet
 

Az ízlésesen kialakított ház nappalijának minimalista berendezéséhez igen kevéssé illettek az
egymás képébe meredő marcona fegyveresek.

Gyönyörű háromszintes üvegépület volt egy park közepén. Mint egy átlátszó finom ékszerdoboz.
A házból kiáradó fehér fények körös-körül megvilágították a télből lassan ocsúdó, pompáját vesztett
éjszakai parkot.

A nappaliban emberek ácsorogtak, a hangulat olyan feszültséggel volt telítve csoda, hogy nem
roppantak bele a hatalmas üvegtáblák.

Velem együtt kilencen strázsáltunk a helységben, ebből nyolcan rám fogtak fegyvert, közöttük
Melkor is. Azért van abban valami elgondolkoztató, ha egy nőre a szívének gyémántos csillaga, hőn
szeretett férjura tart rá egy nagyobbacska élesre töltött pisztollyal.

Nem kevés pénz és nem csekély értékű fegyver cserélt volna gazdát ezen az éjjelen. Legalábbis a
halandóknak ezt kellett elhinniük. Melkor és én azonban a Tanács parancsát követtük, miszerint a
pénzt és a fegyvereket is meg kellett szereznünk, a társaságot pedig likvidálni. Melkor vajon ebből
hogyan vonta le azt a következtetést, hogy én vagyok a rossz fiú és engem kell fegyverrel sakkban
tartania,  sejtésem  sem  volt.  Néha  átkozottul  kiszámíthatatlanul  viselkedett,  amivel  olykor
szórakoztatott,  máskor  teljesen  elbizonytalanított,  mint  most  is.

Nálam is volt pisztoly. A rend kedvéért a többiekre fogtam, csővel egyenesen Melkorra irányítva,
csak hogy érezze a törődést.

- Dobja el szépen, hölgyem! Ne bonyolítsa túl! – szólt rám az egyik öltönyös férfi.

Három fickó jött átadni a fegyvereket, négy gorillával biztosítva magukat.

Melkor azt játszotta, hogy az ő oldalukra állt, megszereznek mindent, pénzt és a szállítmányt,
engem meg eltesznek láb alól.

- Nem, hihetik, hogy ilyen könnyű lesz – mondtam nyugodt hangon.

-  Én nem látok itt  semmi nehézséget.  Ha nem tűnt  volna fel,  egyedül  áll  mindannyiunkkal
szemben. Maga védtelen és elárult nő. Adja csak ide a pisztolyt és viselkedjen okosan! – erősködött a
pasas.

Melkor felvonta az egyik szemöldökét, de csupán ennyi volt a reakciója.

Önkéntelenül kitört belőlem a nevetés. Én, a védtelen nő?! Nagyon szórakoztató.

- Most meg mi olyan vicces? – kiáltott a férfi elvesztve az amúgy is gyenge lábakon álló türelmét.
Felém lendült és a karom után kapott. – Ide a pisztollyal!

Ügyesen  elrántottam  előle  a  kezemet,  olyan  gyorsan,  hogy  nem  is  látta.  A  fegyver
acélmarkolatával  képen vágtam,  az  arccsontja  betört  és  a  fájdalomtól  ordítva  rám dőlt,  belém
markolt.



Egy társa  ugrott  oda,  le  akart  fogni.  Eldobtam a  fegyvert,  mert  csak  akadályozott.  Jobban
szerettem a közvetlen testi kontaktust, mert onnantól a puszta fizikai erőmet használhattam, ami
nem volt csekély. A fickó elkapott, a nyakam köré fonta vaskos karját és azon iparkodott, hogy
leszorítson, talán meg is fojtson.

A többiek zavarodottan kapkodták a tekintetüket, leeresztették a fegyvereiket. Minek ráfogni egy
olyan nőre, aki már ártalmatlan?

Melkor a sajátját eltüntette a derékszíjába, éles tekintettel figyelte a helyzet alakulását, hogy mit
hozok ki ebből az egészből. Nem úgy tűnt, hogy nagyon igyekezne a segítségemre sietni.

Két  kézzel  belekapaszkodtam  a  pasas  alkarjába  és  számára  hihetetlenül  könnyednek  tűnő
lendülettel  elrántottam magamtól,  ugyanezzel  a  mozdulattal  el  is  törtem a végtagot.  Ezzel  egy
időben megkezdődött az össztánc.

Melkor  viharos  erővel  esett  a  négy  megtermett  gorillának  és  megakadályozta,  hogy  a
fegyvereiket használják.

Nekem maradt a másik három fickó, a betört vérző arcú, a sérült karú és a harmadik túlságosan
izgága. Időben észbe kapott és lövöldözni kezdett rám. Egyik társát kaptam magam elé pajzsnak. A
golyók eltalálták a szerencsétlent, belevágódtak a mellkasába. Hörögve rángatózott a kezeim között.
Ellöktem és a társa nyakába dobtam, mindketten a földre zuhantak. A lövöldöző alak markából
kirúgtam a pisztolyt és ököllel a torkára sújtottam. Azonnal vége volt. Beszakadt gégével nem igazán
lehet lélegezni.

A törött karú pasas észbe kapott, összevakarta a pisztolyát és eltorzult vicsorgó pofával tüzet
nyitott  rám.  Ebben  a  levegősen  berendezett  üvegkalitkában  nem adódott  túl  sok  fedezékként
használható tereptárgy. Jobb híján fellendültem a levegőbe és egy gyors szaltóval a férfi mögött
értem földet. Hátulról elkaptam a fejét, nagyot rántottam rajta, egy klattyanással kitörtem a nyakát.

Melkor a négy alakból kettőt már kiiktatott, a maradék kettőből elvállaltam az egyiket.

A pasas egy fejjel magasabb és úgy negyven kiló szín izommal nehezebb volt nálam. Eldöntötte,
hogy megvédi magát és kinyír engem. Óvatlanul bekaptam egy öklösét,  amitől szikrákat láttam
pattogni a fejem körül. Elsőre azt hittem, ki is ugrott az állkapcsom. Finom nőként miért kell nekem
mindig ilyen helyzetekbe belefutnom?

Felbuzdulva saját sikerén újra ütni akart, elkaptam a csuklóját, leszorítottam és most én csaptam
fültövön. Fájdalmában artikulálatlanul kiáltott, bizonyára beszakadt a dobhártyája. Elborult arccal
rontott rám, tiszta erejével nekem feszült, elsodort és a földre lökött. Sebesen lehajolt és a társával
éppen végző Melkorra meredt.  Felkapott a földről egy felelőtlenül ott heverő pisztolyt és tüzet
nyitott rá. A vállán találta el Melkort, a másik lövés alig valamivel a feje mellett süvített el és
vágódott be a hátsó üvegtáblába, millió apró szilánkra robbantva azt.

Az éles hang megsüketített pár pillanatra. Felszökkentem és hátulról a férfi tarkójára sújtottam.
Zsákként omlott le a földre agyalapi töréssel.

Melkor keskeny vonallá préselte az ajkát és a felkarjába markolt.

- Ezt szívesen kihagytam volna – sziszegte.

Elé léptem, félrehajtottam a zakóját, hogy megnézzem a sérülést. Az ingén már átütött a vére.
Pompás részegítő illata betöltötte az érzékeimet.



- Nem hagyhatunk nyomokat – nyögtem.

Felkapta a fejét.

- Valami nem stimmel.

Beleszagolt a levegőbe, tekintete végigsiklott a hét tetemen. Nem nevezném őket áldozatoknak,
elvégre azért jöttek ide ma éjjel, hogy kinyírjanak bennünket. Aki fegyverekkel kereskedik, annak
tudnia kell, hogy mindig élesben megy a játék.

- Nem érzed? – villant rám szürke szeme.

Túlságosan rabul ejtett a vérének közelsége, elvonta a figyelmemet, de ha összeszedtem magam
valóban én is éreztem a szagot, a rezonálást.

- Van itt még valaki – bólintottam.

A plafonra emeltem a pillantásomat.

- Nem – intett Melkor. – Odalent valahol.

Gyorsan  rátaláltunk  az  alagsorba  vezető  lépcsőre.  Széles  sima  fémajtó  zárta  el  az  utat.
Mindketten nekifeszültünk, mire a zár recsegve megadta magát.

Melkor felmutatta a hüvelykujját, miszerint egy ember van odabent. Bejutottunk. Sötétre pácolt
faborítású falak közt vezetett a keskeny folyosó. Jobbra kicsiny decens borospince húzódott meg
ultramodern tárolószerkezettel. Balra egy szoba volt a közepén biliárdasztallal és két kanapéval a fal
mentén. Az egyiken fiatal férfi hevert.

Ugyanolyan fekete öltönyt viselt, mint a többiek, akikkel üzletelni jöttünk ide. Bizonyosan közülük
való volt, csak valamiért leküldték és így úszhatta meg a fent lejátszódott őrületet. A lövéseket
azonban hallania kellett, mégsem tűnt idegesnek vagy zaklatottnak.

Megjelenésünk sem hozta lázba. Kábán oldalra fordította a fejét és zavaros szemmel hunyorgott
ránk.  Kinyitotta  a  száját,  mintha mondani  akarna valamit,  de csak egymásba folyó értelmetlen
hangfoszlányokat nyögött ki.

- Elsőre úgy nézem, részeg, de nagyon – jelentettem ki.

Melkor megállt felette, az arcát nézte. A fickó lehunyta a szemét, az ajka megvonaglott, mintha
fájdalmai lennének.

- Mi baja? – kérdeztem.

- Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, haldoklik.

- Hogy mi?!

Melkor a szemöldöke alól pillantott rám.

- Túllőtte magát, vagy valaki más tette meg vele.

Megráztam a fejemet.



-  Ennek semmi értelme. Ilyen akcióra senki nem indul el úgy, hogy túladagolja magának az
anyagot. Túl kockázatos.

- Pedig ennek a nyomorultnak sikerült.

- Utálom az ilyen meglepetéseket – morogtam.

- Mert én odavagyok értük – húzta el a száját Melkor.

- Rendben. Ne pazaroljuk az időt! A sebesülésed miatt úgyis jól jön egy korty. Tedd, amit kell! –
ajánlottam hűvösen, érzéketlenül.

Melkor nem kérette magát, megragadta a fiatalembert, kissé felemelte, fölé hajolt és a nyakába
harapott. A fickó élettelen bábként csöngött a markában, szánalmas látványt nyújtva.

Melkor egyszer csak felhördült, hátratántorodott és ledobta az embert a kezei közül. Krákogva
köpködte ki a vért a földre, tenyerét a torkára szorította, mintha égetné, amit lenyelt.

Nem értettem, mi történik.

Odaléptem hozzá és megérintettem a hátát.

- Mi baj?

Hátrált egy lépést és rekedten szólalt meg.

- Intézd el!

- De…

- Most! – szólt rám élesebben.

A  szemében  olyasmit  láttam,  amitől  rögtön  tudtam,  nem kapok  választ,  tennem kell,  amit
mondott.

Kitörtem a fickó nyakát.

- Tűnjünk el innen! Hozd a pénzt és húzzunk a fenébe nagyon gyorsan! – morogta Melkor sötét
arccal.

Felrohantunk, én magamhoz vettem a pénzes táskát és a kocsikhoz siettünk.

- Hozd a furgont! – utasított a kedvesem és beült a kocsiba, amelyikkel mi érkeztünk. – Igyekezz,
mert még a golyót is neked kell ma kiszedned belőlem!

Megadóan széttártam a karjaimat, hogy én igyekszem. Beszálltam a furgonba. Mielőbb el kellett
tűnnünk innen, mert a lövöldözés zaja egész biztosan feltűnt valakinek, még akkor is, ha az első
szomszédos villa elég távol állt.

A megbeszélt helyszínre száguldottunk, amit a Tanács kijelölt és az ott várakozó társainknak
átadtuk a fegyvereket a pénzzel együtt. Rögtön utána a bérelt hotelszobánkba igyekeztünk. Meg
kellett szabadítanom Melkort a lövedéktől, mielőtt a szövetei elkezdenek összezárulni körülötte.

Nem volt kellemes procedúra egyikünk számára sem. Neki, mert fájt, nekem meg mert kínoztam.



Leültettem  egy  székre,  én  pedig  szembe  vele  az  asztallapjára  helyezkedtem  és  a  széttárt
combjaim közé zártam.

Fekete harisnyás magas sarkú csizmába csomagolt lábaimat mustrálta, míg én kézbe fogtam a
csipeszt és leitattam a vért a sebszélekről.

- Hm! Szép látvány – vigyorgott azzal a piszok rosszfiús mosolyával, amiért úgy odavoltam.

- Gondoltam, elvonja a figyelmedet fájdalomcsillapítás gyanánt – kacsintottam.

- Ügyes! Kedves tőled. – ép kezét a combomra simította. – Csináld!

Hosszú kellemetlen percekig eltartott, mire nagy nehezen sikerült kibányásznom a lövedéket.
Kissé fel  kellett hozzá nyitnom a sebet,  mert már erőteljesen megindult a gyógyulási folyamat.
Melkor hősiesen tűrte az ügyetlenkedésemet, csak néha szorította meg erősebben a combomat.

Amikor végeztem a kötözéssel, hosszan kifújta a levegőt, megpaskolta a térdemet és hamiskás
képet vágott.

- Jó döntés volt, hogy nem egészségügyi pályára mentél. Van még min finomítanod.

Csípőre tettem a kezeimet és félrehajtottam a fejemet.

- Ó, máskor is nagyon szívesen, drágám! – grimaszoltam.

Feljebb húztam a ruhám alját az ölemben és közelebb hajoltam hozzá, hogy a szemébe nézzek.

- Most pedig magyarázd el szépen, mi is volt ez a furcsa reakciód a fickó vérére!

Melkor hátradőlt a széken, elkomorodott.

- A drog miatt.

- Ugyan! Neked meg sem kottyan.

- Nem tudsz erről semmit, igaz? – a pillantása elbizonytalanított.

- Akadt már dolgom drogosokkal, ismerem az érzést, amit a vérük nyújt. Nem fogok rákattanni,
ezt megígérhetem.

- Morwen! Ez most valami más. Még ma éjjel kapcsolatba kell lépnünk a Tanáccsal, erről tudniuk
kell.

- Egy szerencsétlen túladagolt halandó mivel hozná lázba őket?

A tekintete hűvös volt, ugyanakkor erővel teli.

-  Olyasmibe  tenyereltünk  bele,  amire  senki  sem számított  és  senki  sem örül.  Az  öregjeink
legkevésbé.

- Szörnyen titokzatos vagy.

- Csak óvatos – felállt és az ágy melletti éjjeliszekrényen heverő laptophoz ment, hogy felvegye a
megfelelő  informátorokkal  a  kapcsolatot,  és  minél  előbb  összehozza  a  találkozót  a  Tanácsból



valakivel.

Láttam rajta, hogy komor gondolatok foglalkoztatják és ismertem már annyira, hogy tudjam, nem
árul el előre egy szóval sem többet, mint amennyit jónak lát.

Másnap repülőre ültünk és Párizsba utaztunk az egyeztetett találkozóra. Így működött ez mindig.
A vámpírok mindenható Tanácsa parancsolt, mi pedig azonnal és szolgálatkészen teljesítettük.

Valaha régen, még a pályafutásom kezdetén ellenérzést és heves tiltakozást váltott ki belőlem a
szervezet vezetési elve. Azóta lehiggadtam és beláttam, nélkülük óriási káoszt szülnének a szabadon,
törvények és szabályok nélkül garázdálkodó fajtársaim. Talán én magam is köztük lennék.

Felkent hóhérként hosszú évek óta vagyok a Tanács végrehajtója, a buldogjuk. Minden önjelölt
rebellis, aki megszegi a szigorú törvényt és megöli egy fajtársunkat, engem kap a nyakába.

Túl  régóta  csináltam ezt,  hogy  morális  kérdéseken  rágódjak.  Az  én  fajtám ragadozó  típus,
agresszív  és  bitang  ereje  van.  Közöttünk  nincs  helye  kényeskedésnek  és  finomkodásnak.
Megveszekedett  vérivók  vagyunk,  sötét  lelkű  szörnyetegek,  akiket  vasmarokkal  kell  kordában
tartani, különben oda lesz a rend.

Egyszer  sem éreztem megbánást,  hogy  a  halál  helyett  ezt  a  másik  életet  kaptam.  Még az
árnyoldalaival együtt is inkább vagyok vámpír, mint oszladozó hulla, egy maréknyi csont hat lábbal a
föld alatt. Hihetetlen és gyakran kockázatos játék ez, igen, többnyire az. Veszélyes dolgok vannak
mögöttem. Megesett már párszor, hogy csupán hajszál híján úsztam meg, de itt vagyok és nem
hátrálok meg.

A Tanács hóhérjának lenni nem életbiztosítás, még csak nem is jól fizető zsíros állás, mégis
egészen tűrhetően csinálom.

Nagyjából negyven éve tartozom a fajhoz, amikor is egy tragikus kimenetelű éjszakán Leonardo,
valaha volt kedvesem átváltoztatott, hogy megmentsen a haláltól. Teljesen új világ nyílt meg előttem,
melynek képtelen csodáit és fantasztikus lehetőségeit akkor ismertem meg igazán, amikor Melkor
belépett az új életembe és a szárnyai alá vett. Hosszú sztori.

Ez lett belőlem, egy aránylag tetszetős külsejű, hirtelen haragú, néha érzelgős fenevad.

A vámpírlétnek legalább annyi árnyoldala van, mint csábító előnye. Kíméletlenül elvesz mindent,
megfoszt az összes fontos dologtól, amik a halandó életben valamit is számítottak. Igaz, amit helyette
felkínál a másik nagylelkű kezével felbecsülhetetlen, de soha többé nem lesz semmi a régi.

Sorolhatnám, mi minden veszett oda a halandóságommal együtt, de nem szívesen tépdesem fel a
régi sebeimet. Nincs értelme.

Melkor  a  háromezer  hatszáz  éves  ősi  vérének  hála,  felspécizett  vámpír  lettem.  Kettőnk
ismeretsége közel olyan régre nyúlik vissza, minthogy ráléptem erre az ösvényre. A kapcsolatunk
nem volt zökkenőmentes, sem unalmas. Megjártuk együtt a pokol fekete bugyrait és szárnyaltunk
éteri magasságokban is. Jelenleg éppen a szárnyalási szakaszban jártunk.

Ez  a  csodálatos  férfi  hét  évvel  korábban  komoly  döntésre  szánta  el  magát  és  megkérte  a
kacsómat. Sosem hittem volna, hogy vérivók közt is létezik a házasság, hogy különösebb jelentőséget
tanúsítanak ennek a halandók számára fontos intézménynek. Pedig Melkor nagyon is komolyan
gondolta és egy szerény szertartáson egybekeltünk.



Fura dolog ez a házasság. Nem gondoltam, hogy nekem menni fog. Még halandó koromban sem
lelkesedtem érte, pedig volt vőlegényem is valaha, mégis erősen idegenkedtem tőle, hogy igába
hajtsam a fejemet. Ez annyira nem nekem való. Mindenki másnak hajrá, sok sikert, boldogságot, de
inkább kihagyom. Neki mégsem mondtam nemet.

Melkorral más, vele minden más. Eleinte féltem a kettőnk házasságától, aztán valahogy maguktól
működtek a dolgok.  Nem állítom, hogy simán ment minden,  elvégre két erős akaratú,  hirtelen
természetű  jellem  vagyunk  és  egy  kis  konokságért  sem  megyünk  a  szomszédba.  A  cudar
összeveszések, sértődések után azonban csuda jól tudunk békülni.

Első időkben nem is bírtam kimondani a szót, hogy ’férjem’. Messze nem műveltem azt, amit az
önnön boldogságuktól és büszkeségüktől elvakult és realitásukat vesztett halandó nők, akik folyton
fennhangon harsogják a világnak, hogy ők Mrs-ek. Tüntetnek vele, hogy valakinek a feleségük. Ki a
fene kíváncsi rá?! Miért hiszik, hogy ez dicsőség és kérkedni kell vele, mert egy pasas meggyűrűzte
őket? Na, ez nem az én vonalam! Mindig is nevetségesnek találtam ezt az erőlködő magamutogatást.
Hülyét kaptam tőlük, a sok affektáló ostoba libától és irtóztam előre magamtól, hogy egyszer én is
ilyen agyatlanná változok. Ó, Jézusom! Dehogy! Beismerem, cseppet naivan azt gondoltam, immáron
vámpírként ez a téma többé nem is kerül terítékre.

Tényleg nem ez történt, hanem pont az ellenkezője. Nem azért, mert ne lettem volna boldog,
amiért  Melkor  engem  akart.  Tisztában  voltam  ennek  az  egésznek  a  jelentőségével.
Elbizonytalanodtam.  Hogy  működik  a  házasság  két  vámpír  között?  Mi  fog  megváltozni?  Azt
mindketten tudtuk, hogy szeretjük egymást, összetartozunk, akármi is történik. Az is tény, hogy a mi
fajtánk két alapvető éltető eleme a vér és a szex. Nem erősségünk a monogámia. Ehhez túlontúl
ösztönvezérelt lények vagyunk.

Bezzeg  Melkor  nem  aggódott,  egy  percig  sem  volt  bizonytalan.  Végül  azt  hiszem,  az  ő
nyugalmából  és  erejéből  töltekeztem  én  is  és  találtam  meg  a  stabilitást.  Boldogok  voltunk.
Többnyire.

Tiszta  szívvel  bíztam benne,  hogy  bennünket  elkerül  a  házasságok  mumusaként  emlegetett
hetedik év átka. Utálnám, ha éket verne közénk valami ostobaság, amit túlspilázunk és elválasztana
minket. Nem akarok Melkor nélkül lenni. Ezt már korábban kipróbáltam. Nem vágyom vissza azt az
időszakot.

Az állandó fészkünk New York-ban volt, egy toronyház pazar tetőlakásában. Az egész felső szint a
miénk volt.

Tristan, a fiam, vérből született sarjam elvileg velünk lakott, amikor a városban tartózkodott.
Hely volt bőséggel, nem zavartuk egymást.



Második fejezet
Párizsban csendes utca csinos kis bérlakásában találkoztunk a Tanács megbízottjával. A lakást

segítők bocsátották rendelkezésünkre. Mindig akadtak olyan vakmerő halandók, akik nagyvonalú
fizetség ellenében önként együttműködtek a vámpírokkal. Az ilyen jövedelmező kapcsolatok mindkét
fél javát szolgálták.

Már a liftből kilépve megéreztem az ősi erő jelenlétét. Ismertem ennek az energiának a rezgését,
azt is tudtam, még egy másik vérivó is tartózkodik a lakásban. Melkor rövid biccentéssel jelezte,
szerinte minden rendben van, beléphetünk.

A lakásban régi kedves ismerős várt ránk, Thor, a Tanács oszlopos tagja. A hosszú évek során
nagyon megkedveltem őt és azt hiszem, kijelenthetem, hogy ez a szimpátia kölcsönös volt. Már akkor
is megelőlegezte nekem a bizalmat, amikor a kezdetekkor még sután botladoztam a végrehajtó
szerepkör rögös útján.

A  társaságában  időző  vérivó  sem  volt  teljesen  idegen,  egyszer  már  találkoztam  vele  Las
Vegasban, egy régebbi küldetés alkalmával. A magas japán férfi tekintetén láttam, ő is felismert.
Emlékeztem a nevére: Norio.

Annak idején nem volt alkalmunk közelebbi ismeretséget kötni. Én épp egy vámpírokra vadászó
eszement sorozatgyilkost üldöztem. Jellegzetes finom keleti vonásai és hosszú fényes fekete haja
különösen széppé tették a férfit.

-  Üdvözöllek  benneteket!  –  Thor  szertartásosan  összeérintette  két  kezének  ujjait  és  kissé
meghajtotta ősz fejét.

Meleg érzéssel töltött el, hogy egy ilyen vénséges matuzsálem, mint ő tisztelettel köszönt minket
és nem csak Melkort.

Viszonoztuk a gesztust.

Melkor és Norio egymásra villantott tekintetéből kiderült, ők már ismerik egymást. Én csupán
annyit tudtam a japán férfiról, hogy elég öreg ahhoz, hogy a Tanács tagja lehessen.

- Foglaljunk helyet és kezdjünk is mindjárt bele! – vezényelt Thor és mi engedelmeskedtünk. –
Jöttünk villámsebesen, ahogy csak lehet. Melkor, az információk, amiket eljuttattál hozzánk jelentős
felbolydulást keltettek. Ha a gyanúdnak van alapja és valóban azzal állunk szemben, amire gondolsz,
azonnal cselekednünk kell.

- Nem tévedek – jegyezte meg Melkor.

Az arca merev volt, szürke szeme szúrósan meredt öreg társunkra.

– Ez sokkal több egy gyanúnál. Megízleltem és biztosan tudom, az érzékeim nem csalnak meg.

- Természetesen elfogadom az állításodat.

Ültömben kissé előrébb hajoltam, hogy jelezzem, közbe kívánok szólni.

- Elárulnátok végre, mi ez az egész?



Életem párja rám pillantott.

- Múlt éjjel elvégeztünk egy megbízást, de nem sejtettük, hogy valami sokkal komolyabb dologba
botlunk.

- Igen, ezt már mondtad.

- Az a drogos srác árulkodó jel volt, azért rejtették el az alagsorban előlünk, hogy ne lássuk.

- Nem fogok a szívemhez kapkodni egy belőtt fickó miatt – vontam vállat.

- Nem is azért zárták oda, hanem mert nem akarták, hogy megtudjuk, mi kering a vérében. Nem
sejthették,  hogy  rosszul  mérték  fel  a  helyzetüket  és  mindegy  szálig  végzünk  velük.  A  titkuk
lelepleződött.

Egy pillanatig a szemét néztem. Gyűlöltem, ha olyasmit titkol előlem, amiről szerintem igenis
tudnom kéne, hogy ne érezzem ilyen hülyének magam a többiek előtt.

– Mi volt az?

Melkor nem sietett a válasszal, Thorra és Noriora néztem.

- Mi a pokol volt a vérében? Talán Jézus könnye, vagy a Sátán ereje?

- Ez utóbbihoz több köze van. - Thor komor maradt, ahogy átvette a szót: - Létezik egy szer,
aminek igen magas az értéke. Csak a felső tízezer engedheti meg magának a fényűzést, hogy ilyen
vagyonokat öljön egy szeszélyre, egy csalfa őrületre áldozzon.

- Nekünk mi közünk hozzá?

- Sajnos sokkal több, mint hinnéd, több mint kellene. Tulajdonképpen mi vagyunk az első számú
áldozatai ennek a drogüzletnek – felelte Thor.

-  Ránk  nem jelentenek  veszélyt  a  drogok  –  okoskodtam.  Közben  éreztem,  itt  ennél  sokkal
jelentősebb dolog húzódik meg a háttérben.

- Ez az anyag igen, méghozzá duplán.

A három férfi szigorú arcát figyeltem.

- Úgy látom, egyedül én nem tudom, miről is beszélünk és mi ez a cucc, ami ilyen vészjósló
ábrázatot csalogatott a képetekre.

Thor nem ütközött meg a szavaimon, már hozzászokott a türelmetlenségemhez, hogy nem bírom
kivárni, míg amúgy férfias bölcselkedéssel és hatáskeltéssel beadagolják az információkat.

-  Fekete  kristálynak  nevezik,  mert  valóban  úgy  is  néz  ki.  Bevehető  szájon  át  és  akkor  a
nyálkahártyán át felszívódva fejti ki a hatását, vagy vénásan. Így sokkal intenzívebb és pusztítóbb.

Thor jeges kék szeme felém villant.

-  Vámpírok  véréből  állítják  elő.  –  szavaitól  kellemetlen  hidegség kúszott  a  lábikrámra és  a
karomra. Az ujjaim kihűltek.



Az idős vámpír tovább beszélt.

- A donorok nem önszántukból adják a vérüket, kegyetlen módszerrel fosztják meg őket tőle. A
Fekete kristály frenetikus hatással van a halandókra. Azt a csalfa érzékcsalódást nyújtja nekik,
mintha pár órácskára vérivók lennének. Azokat az ingereket kapják a környezetükből és olyasmi
minőségben, mint ahogy a mi érzékeink működnek.

- Az király! – nyögtem.

- Hazug játék, hallucináció. Úgy látnak, hallanak és érez a testük, akár egy vámpír. Felpörögnek,
sérthetetlen istenség képzetét élik át és ettől nehéz szabadulni vagy lemondani róla, ezért újra és
újra akarják. Még az sem számít nekik, hogy vagyonokba kerül az anyag, sem az, hogy alattomosan
megbomlasztja az agyukat és lassan felemészti a szervezetüket. Egy halandó szíve, agya, teste nem
bírja ki huzamosabb ideig, hogy a mi ritmusunkban működjön, akárcsak órákig is. A vámpírokra még
bestiálisabb hatással van. Elveszi a tiszta elme erejét, megfoszt az önuralomtól, felfalja a civilizált
tudatot és primitív vadállattá változtat, majd őrületbe kerget és végül elpusztít. Nincs rá ellenszer,
nem lehet megállítani, sem visszafordítani, legalábbis a jelenlegi ismereteink szerint.

- Miért nem akadályozza meg a Tanács? – kérdeztem.

- Ezek a csoportok, az előállítók és a terjesztők mindig a legnagyobb titokban működnek. A
kristályt  nem veheted meg az utcán,  vagy a lebujokban.  Nem olyasmi,  amihez csak úgy bárki
hozzájuthat.  Zárt  körökben  forgalmazzák,  ellenőrzött  ügyfeleknek,  akik  megfelelő  fedezettel  és
titoktartással rendelkeznek. A múlt éjszakai akciótok sikeres volt ugyan, de sokkal veszélyesebb
ügyet  fedeztetek fel.  Noriot  azért  hoztam magammal,  mert  ő  a  legalkalmasabb személy,  aki  a
segítségedre lehet.

Mutatóujjammal saját szegycsontomra böktem.

- Nekem?

-  Meg  kell  találnotok  a  laboratóriumot,  felszámolni  és  megsemmisíteni.  Továbbá  likvidálni
valamennyi érintett személyt, akár halandó, akár vérivó. Senki nem maradhat. A Fekete kristálynak
meg  kell  semmisülnie.  -  Thor  a  férjemre  pillantott.  –  Melkor,  te  ezúttal  nem  veszel  részt  a
megbízatásban.

- Szabad kérdeznem az okát? – kérdezte ő.

- Nem adunk rá engedélyt. A véred és az erőd túl hatalmas, nem kerülhet kontár kémikusok
markába, hogy a szer előállításához használják. Tartsd távol magad ettől az ügytől!

- Azt akarjátok, hogy tétlenül nézzem, ahogy Morwen besétál a drog fellegvárába és veszélybe
sodorja magát?!

- Pontosan.

- Ezt nem tudom megígérni.

- Kénytelen leszel. Ez parancs.

- Nem hozhattok ilyen döntést!

- Melkor, te is tudod, nem csak arról van szó, hogy elveszik a vért.



- Túl veszélyes. – a férjem a fejét ingatta és összepréselte az ajkát. Most igazán dühös volt.

Thor rábólintott.

- Valóban az. Ti ketten jól dolgoztok együtt, összeszokott páros vagytok, de lássuk be, túlságosan
befolyásolnak az érzelmeitek. Itt ilyesminek nincs helye. Norio ügyel Morwenre. Van tapasztalata
ebben a témában.

A japán férfira néztem, aki épp azon volt, hogy felvegye a szemkontaktust Melkorral.

- Mindent elkövetek, hogy megóvjam az asszonyodat. Erre szavamat adom – mondta kellemes
mélyzengésű hangján.

Olyan volt, mintha egy szamurájfilmből lépett volna közénk, csak éppen mai viseletben.

- Ebben nem is kételkedek – Melkor engedékenyebben biccentett felé.

Közbeszóltam.

- Úgy egyezkedtek felettem, mintha piaci csecsebecse lennék. Örülök, hogy ilyen jól egyetértetek.
Nem ismerlek Norio, fogalmam sincs, mennyit ér ez az ígéret. Nem vagyok kétbalkezes kezdő, aki ne
tudna ügyelni a segge épségére. Nem kell itt előadnod ezt az ősi szamurájkódexbe illő végsőkig
elkötelezett harcost.

Norio higgadtan nézett rám, meg sem rezdült, csak Thor és Melkor mosolyogtak szórakozottan.

- Most mi van? – fordultam szinte suttogva Melkorhoz, mintha moziban ülnénk. Sokatmondóan
felvonta a szemöldökét és csupán a tekintetével jelezte, hogy valami olyant ejtettem ki a számon,
amivel betaláltam.

Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy ismét Noriora néztem.

- Talán ráhibáztam?

A férfi nem mutatta ki a neheztelését.

- A régmúltban valóban szamurájként éltem és szolgáltam shogunokat.

Meghökkentem. Picit tapintatlanság volt tőlem ezen élcelődni.

- Értem. Elnézést kérek! – lesütöttem a szemem nyugtázva, milyen hülye vagyok.

Amikor ismét  felpillantottam Norio  még mindig nézett.  Meg mertem volna esküdni,  hogy a
látszólag rezzenéstelen arcán derű fénylik. Nyilván rajtam mulat.

- Miért éppen Norio? – kérdezte Melkor.


