


Üldözöttek

Ashley Carrigan

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



Első fejezet
 

A mozdulatlan, végtelen sötétség lehet ijesztő, rémségekkel teli rettenet, fojtogató feketeség, de
lehet menedék, mely beburkol, elrejt, védelmezően magába szippant. Nincs semmi, sem idő, sem tér,
eltűnik a fájdalom, a szomorúság, szertefoszlanak a rossz álmok, megszűnnek az érzések. Hullámzón
lüktető, vak feketeség mindenütt, bársonyos simogatása megnyugtató, oltalmazó. A végtelen csend
bölcsőjében ringatózni boldogság, elmerülni karjaiban gyönyörűség, távol mindentől, távol a világ
zakatoló forgatagától. Olykor hangfoszlányok jönnek, távoli érzékletek, pergő szavak moraja, egy
dallam, egy illat, hogy aztán tovalibbenjenek, elveszve a sötétben, és újra puha csend uralkodjon
mindenen.

A  mozdulatlanság  feszítő  kalodává  változott,  a  csend fojtogatóvá  és  hirtelen  kiszakadtam a
tökéletességből. Mintha egy óriás a markába kapott volna és az ég felé hajítva a felhők közé dobna, a
testem összerándult, szemem felpattant. A sikoly ott csengett még a fülemben. Ki sikoltott?

Bár érzékeltem, hogy a szemem nyitva van,  mégsem láttam mást csak koromfeketeséget.  A
köldököm tájéki rántást gyötrő feszültség követte, átgyűrűzött a testemen, vaspántként szorongatta
a mellkasomat. Hirtelen kinyílt a szám és a levegő zajos hörgés kíséretében betódult a tüdőmbe.
Hörgőim megteltek rosszízű levegővel, újra kortyolnom kellett. Doboló, lüktető szervem életre kelt
sajgó  mellkasomban.  A  következő  légcsere  újabb  hörgést  csiholt  ki  szikkadt  torkomból.
Megfeszültem,  érzékelni  kezdtem  a  karjaimat.

Megmoccantam, valami tömörbe ütköztem, ami börtönbe zárt, lebéklyózott. Tétován kifeszítettem
a  kezeimet,  tenyeremet  a  sima,  hideg  keménységhez  préseltem  és  nyomni  kezdtem,  hogy
kiszabadulhassak. Forróság ömlött szét körülöttem, égette a bőrömet, szememet, összepréselte a
csontokat a fejemben. Hangos, éles roppanás hallatszott a süket csendben, majd robajlás. Fény
lobbant  körülöttem,  elvakítva sötétséghez szokott  szegény szememet.  A fájdalom belehasított  a
fejembe, sziszegve kaptam tenyeremet az arcom elé, hogy eltakarjam a gyilkos fényt.

A levegő mindjárt jobb volt, hűvösen simogató, ismerős zamatú. Lassan leeresztettem a kezem,
hunyorogva próbáltam körülnézni.

Felettem falak emelkedtek irdatlan magasba veszve, a gyilkosnak hitt fény, valójában reszketeg
lángok fénycsóvája volt a falakon, fáklyák tüze.

Óvatosan  felemelkedtem.  Egy  ládában  hevertem,  koporsóban.  Összerándultam,  rossz  érzés
kúszott fel a torkomon, kiáltani akartam, de nem tudtam. Kapkodva mozogtam, karjaimat, lábamat
emeltem, hogy kiszabaduljak a ládából. Elvesztettem az egyensúlyomat és zuhantam. A padló kövén
találtam magam, kiestem a koporsóból.

Kábán felemeltem a fejemet, hogy körülnézzek, a szemem még fájt a fénytől.

Hatalmas  teremben  voltam,  körülöttem  félhomály  és  rengeteg  koporsó.  Felnyögtem  a
felismeréstől. A sötét kivetett magából és én felébredtem. Éltem. Az Alvók Termében voltam, mélyen
a Vámpírok Tanácsának ősi falai közt.

Ahogy a földre roskadva térdepeltem, hirtelen felfogtam a testem jelzéseit, minden porcikám
sajgott,  fájtak  a  csontjaim,  izmaim,  feszült  a  bőröm,  lüktetett  a  fejem.  Reszkető  tagokkal
ülőhelyzetbe erőlködtem magam, a kőkoporsónak támasztottam a hátamat és a fejemet. Próbáltam



ziháló légzésemet lecsillapítani, szoktattam a szemem a fényekhez. Emlékfoszlányok kúsztak elő a
sötétből és villódzó képekkel zúdultak rám.

Hideg, havas éjszaka, erdőszag, fegyverek éles ropogása, hangok, kiáltások, mozdulatlan testek
látványa cikázott az elmémben. Aztán veszély szorongatta szívemet, féltem valakitől, majd a vér,
rengeteg vér körülöttem mindenütt, a kezeimen, talpaim alatt…

Az emlékek kitisztultak,  láttam Udimut vérbe fagyva haldokolni,  eszembe jutottak az utolsó
szavak, mozzanatok, hogy Melkor és én megpróbáltuk őt megmenteni a magunk módján, az egyetlen
módon, ami rendelkezésünkre állt. Azután minden véget ért, csend lett, megszűnt a világ az összes
mocskával, fájdalmával együtt.

Ha pusztulásra ítéltettem, mit keresek én itt? Mi történt velem? A halálból tértem vissza?

A fájó emlékek hatására összerándult a szívem, a mellkasomhoz kaptam. Tudtam, hogy valamikor
egy díszes tőr hasított a bordáim közé, éles pengéje felszelte a szívemet. Fájdalmasan felnyögtem és
összemarkoltam a ruhát a mellem felett, hogy elkergessem a szörnyű emléket.

Lenéztem magamra,  fehér  köntösben voltam és  saruban,  hosszú  hajam fénytelenül  terült  a
vállamra, kezeim siralmasan vékonyak voltak és hófehérek, még a körmeim is, szinte világítottak a
félhomályban.  Minden  szempillantással  tisztább  lett  az  elmém,  kezdett  összeállni  a  kép  a
történtekről  és ettől  egyre nyugtalanabb lettem. Nyílván gondos kezek átöltöztettek,  koporsóba
fektettek,  és  nyugalomra  helyeztek  a  biztonságos  mélységben.  Nem értettem a  dolgot,  elvileg
halottnak kellene lennem, ám helyette nagyon is éltem, vagy valami olyasmi. Testem összes fájdalma
erre emlékeztetett.

Ha én túléltem, akkor talán a többiek is. Melkor és Udimu sokkal vénebbek nálam, nekik nagyobb
esélyük volt. Derengett a kép, hogy mindhármunkat kőkoporsóba zárnak, csupán egy villanás volt,
de tudtam, nem képzelődés, vagy álom.

Összeszedtem magam és másodszori  nekifutásra sikerült  felállnom és valóban ott  volt  a két
koporsó az enyém mellett két oldalról. Odacsoszogtam az egyikhez. Csak semmi rohanás, kapkodás,
ahhoz még nem voltam elég fitt, nem duzzadt bennem az erő. Eldöntöttem, belenézek a ládába.

Először bemelegítés gyanánt a hideg fedlapra támaszkodtam. Nem tudtam, mire számítsak, mit,
vagy kit találok benne. És mi van, ha ők ketten nem voltak ilyen mázlisták, mint én? Ha csak az
élettelen testük hever a ládákban?

Nekifeszültem a kőlapnak, abban sem voltam biztos, hogy képes vagyok megmozdítani, nemhogy
eltolni. Gyenge voltam, mégis hajtott a vágy, hogy lássam, megérinthessem Melkort és Udimut.

Megtaszítottam a nehéz koporsófedelet, a kőlap csikorogva megmoccant, majd odébb csúszott a
helyéről. A terem félhomályában csak a sötétség tátongott előttem, megkapaszkodtam a koporsó
szélében és előrébb hajoltam, hogy jobban lássak.

Úgy éreztem, gyomorszájon vágtak, a ládában nem feküdt senki,  üres volt.  Átbotorkáltam a
másikhoz, azt az idegességtől már gyorsabban nyitottam fel, ott is ez volt a helyzet, nem találtam
benne sem Udimut, sem Melkort. Nem akartam hinni a szememnek, félelem kúszott a torkomra és
keservesen fojtogatott. Hirtelen nem kaptam levegőt, a szívem ki akart szakadni a mellkasomból.

Körülnéztem a néma teremben, tudnom kellett volna, itt csak az alvók fekszenek, ez a titkos hely
számukra van fenntartva évezredek óta. Ha egy közülük meghal, bizonyosan nem hagyják a testét itt.



Szörnyen  kilátástalan  volt  a  helyzetünk,  egyikünk  sem  tudhatta  túléljük-e,  ha  a  vérünket
Udimunak adjuk. Képtelen voltam elhinni, hogy hármunk közül éppen én maradtam meg és nekik
nem sikerült.

Egyszeriben a testembe markolt a régi, jól ismert érzés, a vérszomj. Kínzó éhség égetett belülről,
végighömpölygött rajtam, letarolt minden más egyebet. Fogalmam sem volt, mikor ettem utoljára,
mikor éreztem a vér fémes ízét a nyelvemen, mint ahogy azt sem, meddig hevertem a koporsóban.
Az éhség erőt adott, valahogy észhez térített, képes lettem összeszedettebben gondolkodni.

Földig érő fehér köntösömet eligazgattam sovány alakomon, láttam a karjaimon, hogy a kelleténél
kicsit hosszabb koplalás és az önkéntes véradás Udimunak, nem tett jót a külsőmnek. Bőröm nagyon
fehér volt, ezt már nem lehetett sápadtnak nevezni, még a legnagyobb jó szándékkal sem. A köntös
kapucniját a fejemre húztam és elindultam kifelé az Alvók Terméből.

Nekem itt már nincs keresnivalóm.

 

A Vámpírok Tanácsa a csodálatos Róma utcái alatt bújt meg sok ezer év óta, a mélyben működött
minden  vérívók  törvényhozó  testülete.  A  díszes  faragású  oszlopcsarnokok,  barlangokból  kivájt
termek kacskaringós útvesztői adtak otthont a faj vénjeinek, itt dőltek el a fontos dolgok, születtek
ítéletek a bűnösök sorsáról. Otthon voltam e falak közt, éppen elég hosszú ideje szolgáltam már a
Tanácsot ahhoz, hogy tökéletesen eligazodjak a szabályok és törvények sokaságában. Végrehajtóként
számtalan  vétkes  vámpírra  kimondott  halálos  ítéletet  végeztem  be,  ez  volt  a  feladatom,  erre
esküdtem fel a Tanácsnak. Én vagyok a hóhér.

Nem tartozik a közkedvelt posztok közé, kevesen tolerálják, ha a saját fajtánkbelieket pusztítja
valaki parancsra. Viszont én azokat végzem ki, akik súlyosan megszegték az egyik legfontosabb
alaptörvényünket, miszerint, vámpír nem ölhet vámpírt. A vétkeseknek nincs kegyelem. A Tanács sok
ezer év óta érvényesíti a törvényeket, hogy megakadályozzák a káoszt. A vérívók társadalma szigorú
szabályok szerint működik, nincs helye engedetlenségnek.

Ha  valaki  azt  hiszi  friss  vérszívóként,  hogy  most  aztán  övé  a  világ,  vége  a  halandó  élet
gyötrelmeinek,  gyengeségeinek,  nagyot  téved.  Az  igazi  játszma még csak most  kezdődik.  Nem
csupán arról szól a történet, hogy nagy fogakkal lopakodunk a sötétben és áldozatra vadászunk,
félünk a keresztektől meg a fokhagymától. Ó, nem! Ez a lightos verzió, dajkamese hiszékenyeknek.
Valójában ennél jóval többről szól.

Hűvös levegő simogatta az arcomat, ahogy a fáklyákkal megvilágított folyosókon haladtam végig.
Nem vágytam másra, csak válaszokat kapni a kérdéseimre, tudnom kellett, mi történt. Gyűlölök
elveszettnek lenni.

Sokáig tartott, mire elértem azokat a folyosókat, termeket, ahol végre más vérívókba botlottam.
Senki nem foglalkozott velem, némán félreálltak az utamból. Már csaknem elértem a helységet, ami
otthonomul szolgált, míg a Tanácsban időztem, amikor egy alak tűnt fel előttem.

Thor  volt  az,  a  Tanács  egyik  vénje,  régi  barátom,  akinek  engedelmességgel  és  tisztelettel
tartoztam. Az utóbbival nem volt semmi gond, de az engedelmesség nem mindig működött hibátlanul.
Magas, ősz alakjának látványa örömmel töltött el, pokoli jó volt őt viszontlátni.

Kinyújtottam felé a karom, a férfi megszorította a kezemet és elmosolyodott.



- Oly kevesen mertük remélni, hogy sikerül neked, Morwen – mondta halkan.

- Mi történt? – kérdeztem.

- Mindent sorjában. Most gyere velem! Vén szívem örül, hogy ismét köztünk vagy.

Kitárta előttem a szobám ajtaját és bevezetett. Ahogy beléptünk, még valaki csatlakozott hozzánk,
azonnal felismertem Annát. Ő is a Tanácsa tagja volt, alig tizenhat évesen lett vámpír, igaz, ennek
sok ezer esztendeje. Alacsony, törékeny alakja bárkit félrevezethetett volna, a gyenge külső hatalmas
erejű lényt palástolt.

Szív  alakú  arcán,  baba  kék  szemén  derűt  láttam  és  ez  jobban  meglepett,  mint  a  puszta
felbukkanása. Sosem voltunk jó barátnők, sőt, korábban kifejezetten nem csipáztuk egymást, de az
idők változnak. Ha nem is lettünk puszipajtások, azért a kapcsolatunk sokat javult.

Anna  a  tradicionális  vörös  köntöst  viselte,  hosszú  vékonyszálú,  sötétszőke  hajába  fekete
szaténszalagot font.

Ahogy belépett, becsukta maga mögött az ajtót.

- Üdvözöllek, Morwen! – mondta.

Határozottan kedvesség áradt a hangjából. Egek! Mi van itt? Ezek tényleg ennyire örülnek nekem?

- Ülj le! – mutatott Thor egy díszesen faragott vérvörös kárpitos karosszékre. Esküdni mertem
volna, hogy korábban nem volt ott.

Meglátva a puha kárpit színét, ismét belémnyilalt az éhség démona. Elfogadtam a helyet és
leültem.

- Annyi kérdésem van… - sóhajtottam. – Nem tudok és nem értek semmit.

Thor leült velem szemben, kezeit higgadtan összekulcsolta és az asztal lapjára fektette. Jégkék
szemében végtelen türelem csillant, sosem volt izgága típus.

- Mire emlékszel?

Egy pillanatra lehunytam a szemem, megborzongtam.

- A hóra Montana hegyei közt, a harcra Justiciával és a csatlósaival – felnéztem – Udimu szörnyű
sérüléseire. Melkor és én a vérünket adtuk neki, azt remélve, megmenthetjük. Hol vannak ők most?
Élnek? – kérdeztem hirtelen.

Thor bólintott:

- Türelem! Ahhoz, hogy mindent megérts, sorjában kell haladnunk. Ott kezdem, ahol a tudatod
kihunyt. Udimu képes volt segítségért üzenni a csata kezdetén. Úgy gondoljuk, nem maga miatt,
hanem benneteket akart menteni a helyzetből. Innen túlságosan távol voltatok, egy közeli kolóniától
küldtünk erősítést, azonban mikorra a csapat odaért, csupán pusztulást találtak. Mivel nagyon közel
volt a hajnal, nem maradt túl sok idő a tisztogatásra. Hármótok élettelen testét helikopterre tették, a
többieket elintézte a napfény. Idehozattunk benneteket, rettenetes állapotban voltatok. Udimu a
sérülései miatt, Melkor és te pedig, a kivérzés miatt. Nem maradt sok remény, hogy felgyógyultok,
különösen igaz volt ez rád, mivel túl fiatal voltál ahhoz, hogy kibírj egy ilyen nagy vérveszteséget.
Udimu nem csak a véredet vette el tőled, de az erődet is. Senki sem tudta, mi fog történni, így a



Tanács eldöntötte, hogy az Alvók közé helyeznek benneteket, és az időre bízták a sorsotokat.

- Akkor hogyan élhettem túl? – kérdeztem rekedten.

Thor kezei szétrebbentek, megigazította köntöse ujját, mielőtt válaszolt.

- Ez Morwen, felér egy csodával.

Ideges kuncogás kaparászta a torkomat.

- Azt mondod, csoda? – hebegtem. – Én valami rosszabbra tippelek.

- Nem értelek – nézett rám.

-  A  harc  közben  történt  valami,  aminek  nem  szabadott  volna,  de  képtelenek  voltunk
megakadályozni  –  mondtam csendesen,  mert  undorodtam még az  emlékétől  is.  –  Justicia  rám
kényszeríttette a hatalmát, elvette az akaratomat és a vérével itatott.

Thor magasra vonta ősz szemöldökét, szoborszép arca elkomorult.

- Hogyan? – összenézett Annával, volt ebben valami nagyon aggasztó

- Magához akart láncolni, hogy összetartozzunk.

- Mennyit, lányom, mennyit ittál belőle?

Megdöbbentem, még sosem szólított így, tényleg nagy lehet a gáz. Próbáltam visszaemlékezni,
nem ment könnyen, hisz azokban a sötét pillanatokban nem voltam egészen önmagam. Arra viszont
pontosan emlékeztem, milyen fergeteges élményt nyújtott Justicia fekete vére.

- Nem tudom, nem sokat… alig – ráztam a fejem tétován.

Anna sebesen mellém lépett, lerántotta a csuklyát a fejemről és nagyon közelről a szemembe
meredt. Úgy méregetett, mintha keresne valamit a tekintetemben, csak ő tudja, mit.

Elkaptam a fejem előle.

- Most mi van? – nyögtem.

-  Mikorra megérkezett  a testetek ide a Tanácsba,  neked elvileg el  kellett  volna pusztulnod.
Melkor és Udimu a vének közül valók voltak, sokkal nagyobb erők szunnyadtak bennük, de te… - és
itt egy pillanatra elhallgatott, a szemembe nézett – Neked semmi esélyed sem maradt. Az volt a
különös, hogy amikor a koporsóba fektettünk, mind érzékeltük, hogy pislákol benned az élet. Nem
találtunk rá magyarázatot, eddig.

Felpattantam a székből.

- Ugye nem arra célzol, hogy Justicia vére…, hogy mégis magához láncolt?! Az nem lehet, hogy
annak  a  sátáni  kurvának  a  hatalma  itt  van  bennem!  –  kiáltottam.  Megtántorodtam és  térdre
roskadtam.

Anna lehajolt és karomnál fogva felsegített,  visszaültetett a székbe. Valósággal reszkettem a
kezei közt.



- Téged kínoz az éhség – mondta halkan.

-  De még hogy… - sóhajtottam száraz ajkammal,  aztán a férfihoz fordultam. – Thor,  kérlek,
nyugtass meg, hogy nem lettem Justiciáé!

- Nos, mi úgy gondoljuk, hogy nem, de igazából nem tudom megmondani. Nem érzem rajtad a
változást, az ő ereje nagyon régi volt, felismernénk, ha benned lüktetne. Valójában egyetlen személy
tudná erre a választ, a teremtőd.

- Hol van Melkor? És hol van Udimu? – szegeztem neki a kérdést.

- Mindjárt oda is elérkezünk.

- Thor, ne tedd ezt velem! Tudod, mennyire fontosak nekem. Eddig csak múlt időben beszéltél
róluk, nem bírom elviselni ha…

- El fogom mondani, és őszinte leszek hozzád, lányom. Előbb azonban kanyarodjunk vissza az
előző témához! Azt mondod, nem ittál sokat Justicia véréből, magad is éreznéd, ha az ő hatalma
működne benned.

Elhúztam a számat és elétartottam vékony, fehér karomat.

- Gyenge vagyok, mint a harmat, tuti nem lüktet bennem annak a ribancnak az ereje. Fogalmam
sincs, hogy úsztam meg ezt az egészet, de most vérre van szükségem és friss levegőre, koporsót látni
sem bírok.

Thor higgadtan figyelte feldúltságomat.

- Tudni akarod, ki segített rajtad, ki adott az életerejéből, hogy megkíséreljen életben tartani? –
kérdezte türelmesen.

Rábámultam.

- Melkor?

- Aligha. Ő legalább olyan elkeserítő állapotban volt, mint te magad. Igaz, a vére eddig mindig
megmentett téged, ő az éltető forrás számodra, míg másként nem határozol és elfogadod egy nálánál
öregebb vérét. Nem Melkor segített rajtad.

- Akkor ki? – néztem rá elhűlve.

- Én – szólalt meg Anna mellettem.

Nem  akartam  hinni  a  fülemnek.  Lassan  ráemeltem  a  tekintetem,  felnéztem  porcelán  kék,
hatalmas gyermeki szemébe. Nem tudtam, mit kell ilyenkor mondani, megköszönni, mint valami
ajándékot?

- Miért tetted? – hebegtem.

- Udimu és Melkor a barátaim, ez a mi esetünkben nagyon hosszú időt jelent. Tudom, mennyire
szoros szálak fűznek össze hármótokat, nem akartam, hogy szenvedjenek az elvesztésed miatt.

- Ó, nem Anna! – ráztam a fejem. – Mi nem vagyunk ilyen jóban, hogy puszta szívjóságból ilyesmit
tégy értem.



- Nem érted tettem.

- Hisz az erődet osztottad meg velem, ez a legtöbb, amit egyik vámpír megtehet egy másikért.

Anna sejtelmesen elmosolyodott.

- Fogalmunk sem volt, használ-e vagy sem, csupán egy próba volt. Nem adtam a vérem, csak
megharaptalak  és  adtam  az  erőmből.  Nem  akartam,  hogy  egy  nap,  mikor  Udimu  és  Melkor
felépülnek és kikelnek koporsóikból, a szememre vessék, hogy nem segítettem a kis kedvencüknek.

Elhűlve kaptam a nyakamhoz. Ha voltak is ott harapásnyomok, már beforrtak. Kellemetlen ízt
éreztem a számban a gondolatra, hogy Anna belém mart és megkóstolt.

- Miért te? Bárki megtehette volna az öregebbek közül.

A lány óvatosan felvonta a szemöldökét, mintha gúnyosan pillantana rám.

- Nem tudom, mennyire emlékszek vissza, de téged itt sokan nem kedvelnek. Nem vagy túl
népszerű a folytonos szabályszegéseid, öntörvényes viselkedésed miatt. Nem sok vént találnál, aki
önként megtette volna.

- Kösz! – biccentettem. Egy-null oda, és végül is gondolom, igaza volt. – Ez esetben tartozom egy
köszönettel neked, Anna.

Elkomolyodott.

- Nem, erről szó sincs. Én tartoztam neked, amiért Las Vegasban megmentetted az életemet.
Nem felejtettem el, amit értem tettél, Morwen, és most törlesztettem. Mondtam neked, hogy senki
sem akar egy hóhér lekötelezettje lenni. Most egálban vagyunk, a számlát kiegyenlítettem, nem kell
megköszönnöd.

Fejemet hátrahajtottam a szék magas támlájának és lehunytam a szemem, forgott velem a szoba.

- Annyi alkalommal kerültem már közel a pusztuláshoz, annyiszor hívtam ki magam ellen a sorsot,
hogy  nem  is  számoltam.  Ezúttal  nagyon  közel  jártam.  Elég  volt,  időre  van  szükségem!  –
felpillantottam, egyenesen Thorra. – Ki kell innen jutnom, hogy lélegezni tudjak.

- Mivel újra köztünk vagy és nem szűnt meg az aktív státuszod, van itt egy kis részlet, amiről
beszélnünk kell – mondta a férfi.

- Milyen részlet?

-  Bár  sok  idő  eltelt  közben,  az  úgy továbbra  is  nyitva  maradt.  Az  utolsó  küldetésed során
elkövettél egy szabálytalanságot, nyílván tudod, miről beszélek.

Naná, hogy tudtam.

- Cornéliusról, ha jól sejtem – bólintottam.

- Tőled akarom hallani, mi történt – intett Thor komoran.

-  Cornélius  az  engedélyem  nélkül,  sőt  kifejezett  tiltásom  ellenére  megharapta  a  halandó
szolgámat, aki harapásfüggő. Nem csupán megharapta, de élet-halálközeli állapotba jutatta. Ezzel
kihívott engem, én csak elfogadtam a kihívást. Szabályos küzdelemben megverekedtünk, a párbaj



úgy zajlott le, ahogy a törvény engedi. Legyőztem Cornéliust, de nem öltem meg.

- Hóhérként nem volt jogod párbajozni.

- Nem tehettem mást. Thor, te ismersz, mégis azt gondoltad, elfutok egy ilyen kihívás elől? Ez lett
volna a helyes? Cornélius szándékosan provokált engem, sokkal öregebb volt nálam és erősebb.

- Nem engedhetted volna elfajulni a dolgokat.

- És ha Cornélius legyőz, akkor most jobb lenne? Neki volt joga párbajozni, nekem nem? Vagyis,
ha én vesztettem volna, akkor minden szabályos lenne?

- Nem ezt mondtam.

- Én nem öltem meg, de fordított esetben, ő végzett volna velem. És még csak nem is számított
volna gyilkosságnak, hisz szabályos küzdelem volt. Sajnálom Thor, de nem értem a törvényeket, nem
mindig. Ez azt jelenti, hogy nem rendelkezik egy végrehajtó ugyanazokkal a jogokkal, mint bármelyik
másik vérivó társa.

- Morwen, te kiforgatod a szavaimat!

- Szerintem meg teljesen igazam van. A legveszélyesebb helyzetekbe küldtök, mi végezzük a
piszkos munkát, és ahhoz sincs jogunk, hogy megvédjük magunkat.

Thor hallgatott, én folytattam:

- És még valamit, ha csupán az az érvetek, hogy egy hóhérral szemben nincs esélye és ezért nem
fair a párbaj, ezt gyorsan felejtsétek el! Jusson eszetekbe, kik ellen küldtetek legutóbb!

Kifürkészhetetlen pillantással nézett rám.

- Úgy látom, az idő semmit sem változtatott a határozott nézeteiden – jegyezte meg.

- Az idő? Igaz is! Még nem is mondtátok, mennyi időt töltöttem agonizálással a koporsóban.

Thor lassan hátradőlt a székében.

- Valamivel több, mint hét évet.

- Az nem lehet… - suttogtam elhűlve magam elé.

Kifutott alólam a szék, a szoba, úgy éreztem, zuhanok vissza a mélységes sötétségbe, ahonnan
csak az imént sikerült kiszabadulnom. Hét év sok idő, még nekem is. Elvesztettem az életemből hét
esztendőt, eltűnt, elmúlt nélkülem.

Ostobaság volt ezen paráznom, hisz vámpírként nem öregedtem egyetlen percet sem, de én
mégis azt éreztem, megfosztottak valamitől. Hét év telt el, míg a sötétben ringatóztam, ami nekem
alig villanásnyi  időnek tűnt.  Kellemetlen,  fojtogató érzés mardosta a torkomat,  szerettem volna
felpattanni és elrohanni jó messzire.

- Ennyi időre volt szüksége a testednek, hogy felépüljön, hogy visszatérj a halál mezsgyéjéről –
mondta Thor kevésbé szigorúan.

- Udimu és Melkor életben vannak, vagy meghaltak? Miért üresek a koporsóik? – kérdeztem



reszkető hangon.

- Már nincsenek közöttünk. – Thor elkapta a pillantását, aztán még hozzátette. – Sajnálom.

Felugrottam: - Hogyan?!

Anna finoman visszanyomott a székre.

- Elmentek – mondta Thor a szemembe nézve.

- Mi az, hogy elmentek?!

-  Udimu két év alatt  felépült.  Igen, ti  mentettétek meg az életét.  Miután felébredt,  segített
Melkoron, ő aztán rá egy esztendőre hagyott itt minket.

A döbbenettől nem igazán tudtam tisztán gondolkodni. Csak az visszhangzott a fejemben, mint
valami üresen kongó fazékban, hogy a két férfi  itt hagyott engem, fogták magukat és leléptek.
Egyetlen vigaszom lehetett, hogy szerencsésen megúszták a végzetet és élnek.

- A Tanács örömmel vette, hogy három ilyen kiváló társunkat ismét közöttünk tudhatjuk. Hiba volt
részünkről  alábecsülni  Justiciát,  felelőtlenül  küldtünk  oda  titeket  Melkorral.  Éppen  ezért
kompenzáljuk az elkövetett hibákat, és szemet hunyunk a szabálytalan párbajod felett – folytatta
Thor. – Nem mondasz valamit? – kérdezte féloldalasan rám pillantva.

- Mi a fenét vársz tőlem, Thor? – reszkető kezeimet az ölembe rejtettem. – Hálát? Köszönetet? Ha
nem tévedek, beleszagolhattam a halálba, jártam odaát. Fogalmam sincs, minek köszönhetem, hogy
visszajöhettem, Justicia pár csepp vérének, vagy Anna segítségének, de itt vagyok. Talán nem lep
meg,  ha  azt  mondom,  besokalltam.  Nem  érzek  magamban  elég  erőt,  hogy  még  egy  ilyennel
megküzdjek, mint Justicia.

- Értem – bólintott. – Nem menthetlek fel, továbbra is az vagy, amire felesküdtél. Valóban időre
van szükséged. Menj, tarts egy kis szünetet, szedd össze magad!

- Szabadságra küldtök?

- Így is nevezhetjük. Talán nem hiszed, de fontos vagy a Tanács számára, annak ellenére, hogy
akadnak  veled  problémák.  Nem  rólad  mintázták  a  tökéletes  végrehajtó  eszményképét,  mégis
megelégedésünkre szolgál, ahogy a feladatod végzed. Melkor mielőtt elment, pontosan beszámolt az
eseményekről. Tőle tudjuk, mi történt. Kedvellek, Morwen, és ha szabad ezt mondanom, boldog
vagyok, hogy életben vagy. Tölts el pár napot a termeinkben, erősödj meg kicsit, aztán indulj utadra!
Ha elérkezik az ideje, megtalálunk – felemelte kezét és megérintette az arcomat. – Vigyázz magadra!
– aztán felállt és elment.

Anna velem maradt, leült Thor helyére.

- Mit szándékozol csinálni? – kérdezte.

- Próbálok szaladni az elvesztett évek után, megkeresem Melkort és Udimut.

A lány arca megfeszült.

- A helyedben nem tenném.

- Anna, kérlek, ne kezdjük ezt!



- Mindketten úgy távoztak, hogy nem hagyták meg, hová mennek, nem akarják, hogy utánuk menj.

Felhördültem:

- Te megőrültél!

- Nem Morwen, igazat beszélek, sajnálom.

Összeszorítottam a fogaimat, hogy ne törjön fel belőlem a sikoly, ami belül készülődött.

- Az nem lehet! – sziszegtem.

- Senki sem remélte, hogy valaha kikelsz abból a koporsóból, és saját lábadon elhagyod az Alvók
Termét. Egyszerűen nem volt rá esély. Mind azt hittük, ott végzed be, csupán idő kérdése volt mikor.
Udimu elment, mert nem bírta itt tétlenül várni, mi lesz veletek. Melkorról biztosan tudtuk, hogy
rendbe jön, különösen, miután kapott Udimu véréből, de a te esetedben nem volt remény. Melkor
pedig… Nos, ő volt talán az egyetlen, aki merte hinni, hogy nem pusztulsz el. Magát okolta, amiért
engedte, hogy véredet add Udimunak. Néma órákat töltött a koporsód mellett, aztán egyszer csak
elment. Azt mondta, ha felkelsz, tudni fogja, és ne kutass utána. Amikor eljön az ideje, ő visszatér
majd.

- Hol lehetnek most? – suttogtam.

Anna vállat volt.

- Bárhol, Kínától kezdve az Északi-sarkig.

Arcomat két tenyerembe temettem.

- A francba, a francba…! – mormoltam elkeseredve.

- Tudom, nem rám tartozik, de azért valamit nem értek. Mikor évekkel korábban utoljára láttalak
együtt titeket e falak közt, éppen csúnyán elmérgesedett köztetek a viszony, most mégis úgy látom, a
régi érzelmeitek vezérelnek benneteket.

Leeresztettem a kezeimet.

- Aha, próbáltuk rendezni a helyzetet, de most már semmiben sem vagyok biztos.

Anna halvány mosollyal megpaskolta a kezemet.

- Hát a pasik már csak ilyenek, édesem. Menj, szedd össze magad, mert ramatyul nézel ki, az a
hét év a kőládában nem tett jót neked!

Megszorítottam a kezét és a szemébe néztem.

-  Köszönöm Anna, amit értem tettél  és a Tanácsnak is,  hogy megmentettek, idehoztak és a
reménytelenség ellenére időt és menedéket adtak nekem, engedetlen szolgájuknak.

A lány homlokát ráncolva meredt rám.

- Morwen, ez esetben a Tanács volt sáros, túlságosan féltették a vámpírjaikat a Vérbálok miatt.
Ha sejtették volna,  hogy Justicia  áll  a  gyilkosságok mögött,  bizonyosan nem téged és  Melkort
küldenek.  Majdnem mindhárman odavesztetek.  Engedd csak,  hogy kicsit  átérezzék a tévedésük



súlyát!  Ti  mind  a  barátaim  vagytok,  igen,  még  téged  is  annak  tekintelek.  Lesújtó  látványt
nyújtottatok, amikor idehoztak benneteket,  szörnyű állapotban voltatok. Helyesen cselekedtetek,
amikor a véreteket adtátok Udimunak, én sem tettem volna másként. Nem kevés bátorság kell hozzá.

- Nem a bátorság vezérelt abban a pillanatban – mondtam halkan.

A lány bólintott:

- Tudom.

Felállt, menni készült. Mielőtt kilépett a szobából, utánaszóltam.

- Gabriel itt van?

- Nincs. Valahol odafent kószál – nézett vissza a válla felett.

Hirtelen eszembe jutott egy régebbi beszélgetésünk.

- Te és ő…, úgy értem… - próbáltam megtalálni a szavakat, valahogy mégsem sikerült.

Anna halovány mosollyal válaszolt.

- Én többet akartam kihozni a dologból, de ő más utakat kíván járni.

- Akkor most igen, vagy nem? – pislogtam.

- Egy kicsit mindkettő – mondta és elment.

Érdekelt volna a téma részletesebben is,  de most nem tudtam erre koncentrálni.  Bánatosan
ücsörögtem,  átkozottul  magányosnak  éreztem  magam,  annak  dacára,  hogy  az  egész  díszes
vámpírtársadalom vénjei és nagyjai itt voltak körülöttem. Azokra gondoltam, akik fontosak nekem.
Hét éve, vagy valamivel több ideje nem láttam őket. Míg ők élték mindennapjaikat, én egy kőládában
viaskodtam a halállal. Melkor és Udimu leléptek, sorsomra hagytak, igaz nem is tehettek egyebet.
Nem várhattam el két ilyen kaliberű vérívótól, hogy körmüket rágva szobrozzanak a koporsóm felett,
arra várva, mikor adom be a kulcsot végleg, vagy ébredek fel, miként Csipkerózsika.

Minden tagom sajgott az éhségtől,  izmaim elerőtlenedtek, hisz nem használtam őket nagyon
sokáig. Az ágy melletti asztalkához botorkáltam, kis rézkeretes, ovális tükör hevert ott. Kézbe vettem
és  belenéztem.  Igazat  kellett  adnom  Annának,  tényleg  szarul  néztem  ki,  mint  egy  fehér
márványszobor, ijesztően beesett arccal, kiálló csontokkal.

Ráfintorogtam a tükörképemre, ettől persze semmi sem változott, viszont elnevettem magam.
Volt is okom vidámságra, hiszen éltem.

 



Második fejezet
 

Tíz napot töltöttem a Tanács falai közt, kaptam vért eleget, nem kérdeztem, honnan van, ez itt
nem volt szokás. Az ötödik nap után már felmerészkedtem a felszínre éjszakánként,  és magam
vadásztam. Szokásomhoz híven a gazemberek között  kerestem prédát.  A friss,  meleg embervér
valóságos unikumként hatott rám. Nem faltam vég nélkül, csupán annyit, hogy elteljek, hogy ismét a
régi formámat hozzam.

Rávettem magam és lejártam a Tanács küzdőcsarnokába, ahol a kiképzés és felkészítés folyt.
Edzettem a testem, hajszoltam magam a végtelenségig, egészen addig, míg csak talpon bírtam
maradni és véres verejték borította a bőrömet. Nem számított, hogy egybeolvadnak a nappalok és
éjszakák, pihenés nélkül edzettem, nem kívántam alvásra vesztegetni az időt. A hét év éppen elég
volt rá.

Tíz  nap után ismét  bele  mertem nézni  a  díszes  rézkeretes  tükrömbe,  végre régi  önmagam
tekintett vissza a foncsúrozott üveglapról. Hosszú sötétbarna hajam megint fényesen hullámzott,
arcom visszanyerte vonásait, bőröm sápadt volt ugyan, de feszesen simult a csontokra. Mézszínű
szemem csillogott, hosszú fekete szempilláim gyűrűjében, ajkam kitelt. A sok edzés is meghozta az
eredményt, izmaim a régiek voltak. Szerettem a stramm vámpírtestem, szerettem, mert nem hagyott
cserben, mert kitartott és szép volt, a maga különös, elvont módján.

Nem kapkodtam el semmit, elég időt hagytam magamnak a felépülésre, hét év után ez a tíz nap
már édeskeveset számított.

Amikor utamra indultam, mindössze a kardomat vettem magamhoz, amit a megmentőink voltak
olyan figyelmesek és velünk együtt elhozták a montanai hegyekből.

Első utam haza vezetett New Yorkba, a fészkembe. Türelmetlenül vágytam vissza az otthonomba,
kényelmes kis lakásomba. Mindig is úgy gondoltam a Théba nevű klubom alatti búvóhelyre, mint egy
menedékre, szerettem ott lakni és a világ bármely pontjáról visszatérni oda. Vártam már, hogy a rég
látott barátaimat ott találjam, és együtt örülhessünk egymásnak.

Azonban ahogy a taxiból kiszálltam az épület előtt, váratlan meglepetéssel találtam szemben
magam. A klub zárva volt, ablakai mögött sötétség, bejárata lelakatolva, csupán egy tábla jelezte:
’Zárva’

Nem tudtam mire  vélni  a  dolgot,  a  hátsóbejáraton  át,  a  garázs  felöl  léptem be  a  házba.
Körös-körül néma csend és sötétség honolt, mintha évek óta senki sem járt volna a klubban. A zárak
felnyitása nem okozott gondot. Beléptem a klub sötétjébe, még mielőtt villanyt kapcsoltam, már
éreztem a levegőben azt a semmi mással össze nem téveszthető, jellegzetes elhagyatottság szagot. A
fények felvillantak, leleplezték a kongó ürességet. A székek mind lábakkal felfelé, szépen sorban az
asztalokra voltak forgatva, mint megannyi székláb–erdő. Az italospult kiürítve, a hangfalak, erősítők
letakarva ponyvákkal. A csodás egyiptomi falvésetek, domborművek most olyan magányt árasztottak,
mintha egy sírboltot díszítenének.

Koppanó lépteim visszhangzottak a terem magas fényű falai közt, por lepett mindent és hideg volt
a helységben, mivel rég nem fűtötték.

Valaki nyilvánvalóan nagy körültekintéssel zárt le itt mindent, még az irodát is. Lementem a



lakásomhoz,  az  egyedileg  számomra  kialakított  biztonsági  rendszer  kifogástalanul  működött.
Beléptem a felszín alatt két emelet mélységben elterülő fészkembe. Itt is hasonló kép fogadott.

A kanapék,  kárpitos  bútorok hófehér  leplekkel  gondosan letakarva,  még a  számítógép és  a
televízió is. Egyetlen kezemen meg tudtam számolni, hány személy juthatott be ide, hogy mindezt
elrendezze.

Furcsa rossz érzés markolt belém. Vajon azért tették, mert lemondtak a visszatérésemről, hogy
valaha belépek még ide? Tudták egyáltalán, mi történt velünk, hogy hol vagyunk?

A lezárt lakás és klub képe azt sugallta, ha tudták is, nem bíztak a visszatérésemben.

Különös érzés volt megint birtokba venni a saját lakásomat, több mint hét éve mentem el, de én
nem érzékeltem az idő múlását. Meg kellett keresnem a többieket, a kis csapatot, az enyéimet.
Semmit sem tudtam róluk, azt sem, merre induljak utánuk.


