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Minden jog fenntartva!

Holger  a  legalkalmasabbnak  a  parlamenttel  szemben  álló
épületet  találta  arra,  hogy a  tetején  elhelyezkedjen.

Óvatosan megközelítette, és hátulról felmászott rá.

Nem vesződött  azzal,  hogy bejusson,  és  lépcsőn menjen fel,
inkább felugrált, illetve felszaladt a falon.

Sven a földön maradva közelítette meg a helyszínt, és egy kis
mellékutca sarkából lesett ki először a térre.

Amikor  először  meglátta  őket,  önkéntelenül  visszarántotta  a
fejét, nehogy észrevegyék. Legszívesebben azonnal elrohant volna.

Ehelyett kényszerítette magát arra, hogy újra kilessen a sarok
mögül. Erik pontos adatokat fog kérni, nem mehet vissza egy félig
végrehajtott utasítással.

Megint  kifigyelt,  érezte,  ahogy  a  halántékán  dobol  a  vér,
szaporán vette a levegőt, de tovább nézett, és próbálta feldolgozni
az adatokat.

Hatan álltak a téren. Hat óriási, denevérszerű lény, szárnyakkal.
Mindegyik akkora volt, mint egy négyemeletes ház.

A bőrük fekete, akár az éjszaka. Csupasz testüket néhol sötét



szőrzet takarta, kanszaguk az egész teret betöltötte. Maró bűz.

Nem csináltak  mást,  csak  ácsorogtak,  és  néha  horkantottak
egyet, de a hangjuk olyan mély volt, hogy Sven azt gondolta, ha
ezek üvöltenének, abból földrengés lenne.

Ekkor a vámpír egyszerűen besokallt. Valójában eleget látott,
de az is benne volt, hogy megrémült, és menekülni kezdett.

Akárhogy is,  a  mellette  álló  ház,  amelynek az  imént  még a
takarásából leselkedett, hirtelen ráomlott.

Amikor  előverekedte  magát  a  törmelékek  alól,  az  egyik
szörnyeteg ott  állt  fölötte.

- Hiába bujkálsz, ha bűzlesz a félelemtől! - mennydörögte.

- Baszd meg! - kiáltotta Sven, és szaladni kezdett.

Holger már látta ezt a jelenetet az épület tetejéről, és a támadó
szörnyet befogta a rakétavetővel. Ezután az egyik szobor tövébe
húzódott, és háromszor egymás után meghúzta a ravaszt.

A rakéták egymás után csapódtak bele a fenevadba, az mégis
sértetlen maradt. Saját mágikus védőburka volt!

Ezzel egy időben a téren az egyik denevér ráordított az épületre,
aminek  a  tetején  Holger  rejtőzött,  mire  az,  úgy  ahogy  volt,
összeomlott.

Amikor a mesterlövész előbukkant a romok alól, már ott állt az
előbbi lény, és le akart keverni neki egy halálos pofont, ami elől a
zuhanórepülésben érkező idősebb Drakkar rántotta el.

- Támadás! - üvöltötte az ősvámpír - Üzenem Eriknek!

Eközben három lángoló villám csapott  elő a tenyeréből,  ami
láthatóan  meggyengítette  az  ellenséges  szörny  védőburkát,  sőt
még hanyatt is vágódott tőle.



Erik és csapata meghallották a ribillió távoli hangjait.

-  Roham!  -  kiáltott  az  ifjú  Drakkar,  és  a  kis  csapat  élén
megindult.

Éppen kezdett felpörögni az akció szintjére, amikor azt látta,
hogy Sven az utca végén egy üzlet kirakatába belerepül.

Jókora  pofont  kapott  attól  az  izétől,  ami  egyből  befordult  a
sarkon utána.

-  Tűz!  -  ordította  Erik,  mire  Boxer  befogta,  és  a  jármű
gépágyújával  osztani  kezdte  a  hatalmas  lényt.  Felugatott  a
HK-MP5,  a  Thompson,  és  az  AK-63-asok.

Minden támadást kivédett a szörnyeteg láthatatlan erőpajzsa,
csak annyit értek el, hogy meglepetten feléjük fordult.

Sven gurult elő az utcára, és hátrafelé rohantában gránátokat
potyogtatott végig maga mögött.

Erik Norgelre nézett:

- Tudsz csinálni vele valamit?

A  mágus  azonban  meg  sem mozdult.  Elkerekedett  szemmel
bámulta a rémalakot. Az megindult feléjük.

Amikor rálépett az első gránátra, egy láncrobbanást indított el,
ami vagy három út menti épületet ráborított az útra.

Mire kezdett  elülni  a por a vadállat  már a fejük felett  volt.
Egyetlen ugrással az egyik épület tetejére került.

A harcosok szétfutottak.

Boxer vadul elkormányozta a terepjárót.

Csak Norgel maradt ott, továbbra is dermedten.



A szörny lecsapott rá, és elevenen felfalta.

- Mi a picsa? - hökkent meg Józsi.

Nem gondolta volna, hogy ezt meg lehet csinálni egy mágussal.

Ezalatt  folyamatosan tűz alatt  tartották a  borzalmat,  és  úgy
látszott a védőpajzsa kezd meggyengülni. Láthatóvá vált, és kékes
szikrákat szórt.

- Ez az! Ne hagyjátok élni! - ordította a növendék Drakkar, bár
kétségei voltak afelől,  hogy harcosai egyáltalán hallják ebben a
hangzavarban.


