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Minden jog fenntartva!

Tudod-e, hogy ki vagy?
Tudod-e, hogy miért vagy?

Én már tudom ki vagyok,
addig elmondom neked

én ki vagyok
ha meghallgatod.

Ha egyszer te is megtudod
ki vagy

ígérd meg nekem elmeséled
így én is megtudom, te miért vagy.

 

Első könyv



Ébredésem
Nem is tudom hol kezdjem ezt a történetet, amit talán legjobb

barátom Omasz kedvéért írok. Na és a magam kedvére is . De talán
érdekel másokat is…… Amikor feltettem a kérdést Omasznak hogy
mi lesz ha valaki elhiszi és kutatni kezd utánunk, csak kinevetett és
azt mondta: - Nelli ki az az ember aki a mai világba elhiszi hogy
vannak vámpírok? Ráadásul közöttük?

Ebben van valami! Nincs a világnak olyan szeglete ahova ember
ne jutott volna el, és mégis létezünk és élünk. Én már azt hiszem
másodszor, de nem vagyok benne biztos. Első életemet emberként
éltem le, amire sajnos nem emlékszem. Volt családom, illetve ők
most is megvannak, csak én haltam meg,de még ebben sem vagyok
biztos! Abban biztos vagyok hogy most ki vagyok….De ezt most
mesélem. Te biztos vagy magadban? Az vagy akinek hiszed magad?
A barátaid ismerőseid mind azok akiknek mondják magukat? Nem
tudhatod!

Kezdjük talán a temetésemmel….

Hideg csípős napfényes tavaszi nap volt. Veril állt a gyászolók
között és idegesen figyelte a szertartást. A koporsó körül állókat jól
megnézte magának, nem ismert senkit sem. Nelli családja állt a
koporsó körül, lánya zokogott, férjébe kapaszkodva összetörten állt
édesanyja holteste mellett. Egy kamasz fiú állt a másik oldalán,
Nelli unokája. Komoran nézett maga elé és igyekezett visszatartani
a könnyeit. Úgy nézett ki mint Veril, ami miatt Verillnek el kellett
maszkíroznia magát. Sokan jöttek el a temetésre, Nellit mindenki
szerette. Kedves és közvetlen volt mindenkivel, halála váratlan és
megdöbbentő  volt.  Míg  a  pap  búcsúztatta,  Veril  odapillantott
Badarra és Olgára, akik szintén figyelték a koporsót melynek le
volt zárva a teteje. A három fiatal a gyászoló tömeg szélén állt, de



úgy, hogy a koporsót és környékét szemmel tarthassák. Negyedik
társuk Würen Veril ikertestvére a közeli kisváros mentőállomását
derítette  fel  éppen,  hogy  éjszakára  minden  készen  álljon.  A
koporsóvivők  felemelték  a  koporsót,  és  a  gyászolók  lassan
megindultak utána a kiásott sírhely felé, amely nem mesze volt a
ravatalozótól.  Miután  leengedték  a  sírba,  és  eltemették  a  friss
sírhantot betakarták a rengetek virággal és koszorúval, amit Nelli
szerettei, barátai hoztak. A temetés után vissza autóztak a közeli
kisváros szállodájába ahol már Würen várta őket.

- Hát öcsém! szólította meg Würen Verillt amikor azok beléptek
a szobába.

- Nem tudom, hogy megérsz-e nekem ennyit.

- Tesókám, - válaszolt Verill - , egy életre leköteleztél

- Az jó hosszú idő, nevetett a másik. Egyébként minden rendben
volt.

A két testvért, csak a ruhájuk alapján tudták megkülönböztetni.
Veril fekete öltönyben, Würen pedig farmerban és pólóban volt.
Olga Badarral átment a másik szobába átöltözni, és így tett Veril is.
Miután mind a hárman visszajöttek Olga elmondta Würennek, hogy
a  temetésen  minden  simán  ment  .Csak  éjszakáig  ne  történjen
semmi baj! Badar már vissza is ment a temetőbe hogy ha valami
történik  azonnal  tudjanak  cselekedni!  Verill  szeretett  volna
visszamenni, de nem jó megoldás , mert nincs olyan lelkiállapotban
, hogy megbízható legyen. Idegességében még valami hibát követ
el  ami végzetes lehet.  Badar pedig nyugodt ,  megbízható.  Igaz
kicsit ügyetlen de nincs az az ember aki észrevenné.

- Te minden elintéztél? Kérdezte Olga Würentől.

- Ja ! Minden simán ment, mire kell ott lesz a kocsi. Igaz nem a
zsenialitásomnak köszönhető , de vannak nekünk más eszközeink is
arra hogy meggyőzzük az embereket



Olga  letelepedett  a  fotelba,  lábait  kényelmesen  felrakta  az
asztalka tetejére, hosszú szőke haját kontyba tekerte fel. Magas
nagyon szép nő , Badar a párja alacsonyabb nála valamivel, de ez
egyiküket  sem  zavarta.  Würen  a  kanapén  feküdt,  fekete  haja
mindig a  szemébe lógott,  csibészes kifejezést  adva az  arcának.
Olyan volt mint egy pajkos nagyra nőtt kamasz. A lábai térdtől
lelógtak  ,  magas  izmos  testű  olajbarna  bőrű  fiatal  férfi  aki
betöltötte a 90 – et , de lehet hogy több. Sose tartották számon ki
mikor született. Náluk a kor nem számított. Verill kiköpött mása
volt  testvérének,  de  belőle  hiányzott  a  csibészes  megjelenés.
Többnyire  a  haja  szorosan  tapadt  a  koponyájához,  mindig
kifogástalan volt az öltözéke, és az arca is komoly kifejezést öltött.
Nem mintha ő nem lett volna benne minden jó buliban, most is
neki köszönhetik hogy itt vannak. Az más kérdés hogy otthon ezért
a  legsúlyosabb büntetést  kaphatják ,  mégis  gondolkodás nélkül
belevágtak. Würen azért mert sose hagyták bajban egymást, Olga
és Badar pedig azért  mert a legjobb barátaik voltak.  Volt  még
valaki aki szorosan közéjük tartozott, de neki nem szólhattak, mert
pont az ő feladata,  hogy felderítse és leszámoljon azokkal  akik
embereket változtatnak át. Ők pedig pont erre készülnek. Az sem
fog mentségükre szolgálni hogy az apjuk a kolónia vezetője, sőt
Zaran még jobban betartja betartatja a törvényeket, főleg a fiaival.
Az  az  egyetlen  szerencséjük  hogy  a  nagyapjuk,  Omasz  ,  és  a
kolónia táltosa Kilián tud a tervükről és támogatja azt. Az ő szavuk
van olyan mint Zarané. Míg Olga és Würen azt taglalták mi vár
rájuk odahaza, ( Würen szerint az apjuk leszedi a fejüket! ) addig
Verill szótlanul állt az ablaknál és kinézett a szürkületbe. Nem sok
mindent látott , lelki szemei előtt az a lány volt fiatalon aki most a
koporsóban fekszik holtan , öregen . Nem is mert bele gondolni mi
lesz ha Nelli esetleg hamarabb kezd éledezni, mint gondolták. Azt
se tudják mikor kezd hatni a méreg, vagy hogy egyáltalán hatott,
de az is lehet hogy túl későn kapta meg és semmi esély…. Olga bár
orvos, még sose találkozott ilyen esettel, ezt a törvény még akkor
hozták amikor a nagyapjuk Omasz volt  a kolónia vezetője ,  aki



Kiliánnal  együtt  sok  olyan  páriát  megölt  akiket  emberekből
változtattak át. Az átváltoztatottak majdnem mind léleknélküliek
lettek  ,  akik  veszélyesek  voltak  mind  a  vámpírokra  mind  az
emberekre.  Nem  is  nagyon  hallottak  olyan  esetről  amikor  a
páriának  megmaradt  a  lelke.  Olyan  gyilkoló  gépek  lettek  akik
akkor is öltek ha nem voltak szomjasak .Nem tudták kik voltak ,
nem  lehetett  nevelni  őket.  Ha  elszabadultak  gyilkolták  a
vámpírokat és az embereket is, sőt egymással sem tudtak együtt
élni. Ők nem elégedtek meg annyival hogy kiszívták az emberek
vérét, ami az életben maradáshoz kellett. Lehet hogy Nellire is ez a
sors vár, de olyan helyre viszik ahonnan nem tud kiszabadulni. Ha
kell akkor megölik. De Verill nem tudta azt megtenni hogy hagyja
meghalni a szeretett lányt, aki bár megöregedett , de akkor is úgy
szereti mint fiatal lányként. Nem így tervezte , de most gyorsan
kellett  cselekedni.  Amikor  meghallotta  hogy  Nellit  baleset  érte
azonnal rohant. Würen pedig vele , szót Badarnak is akivel meg
jött Olga. Olga adta be Nellinek a mérget még a kórházban de nem
tudják hogy akkor már halott volt vagy élt. A gépek semmi életjelet
nem mutattak , de ha szerencséjük van akkor még időben érkeztek.
Kicsit sok ez a ha, de nem volt más megoldás. Ha ő egyedül van
lehet hogy meg sem tudja csinálni. Amikor Nellit elszállították a
hullaházba, akkor is ott voltak végig és Olga még kétszer adott
neki Verill mérgéből. Az egyetlen jó jel az volt hogy nem állt le a
vérkeringése , de a szíve nem dobbant egyet sem. Olyan volt mint
aki  megrekedt  élet  és  halál  között.  Nagyon lassan szállt  le  az
éjszaka, Badar időközönként jelentkezett , és semmi gyanúsat nem
észlelet. Amikor elérkezett az idő Würen elment a mentőért , olyan
kocsit  hozott amiben minden életmentő készülék meg található.
Verill  Olgával  elindultak  vissza  a  falucska  temetőjébe.  Mikor
kiértek a városból rohanni kezdtek és percek múlva már ott álltak
Badar mellett, akinek csak az úszósapkája látszott.

- Nem unatkoztál? Kérdezte Olga nagy puszit adva az orrára.
Kicsit  le  kellett  hajolnia  hogy  a  párját  megcsókolhassa.  Badar



szőke kis vékony ember, csúnya darabos arcvonásokkal. Olyan volt
az arca mintha kőből faragták volna ki, de elfelejtették lecsiszolni.

- Nem is gondolnátok milyen forgalom volt itt egész délután.
Nem győztem dugdosni a fejemet, hogy észre ne vegyenek.

- Képzelem mit láttak volna! Egy pucér girhes randa pacákot ,
úszósapkában. Verill kicsit felengedett , most hogy már itt voltak
és , hallotta hogy tényleg semmi sem hallatszik a föld alól. Ez jó is
meg rossz is, de ő inkább jónak tekintette.

- Na nem mondod? Gondolod hogy nincs annyi eszem hogy nem
tüntetem el magam?

- Hát előfordult már veled!

- Jól van már, hagyjátok abba! Nevette el magát Olga. Jöhetne
már Würen.

Amint kimondta, meg is hallották a távoli mentő hangját. csak
most érhetett be a faluba, de éles volt a hallásuk és a látásuk.
Ugyan úgy láttak sötétben mint fényes nappal. Minden neszt zörejt
meg tudtak különböztetni. Azt is tudták hogy nincs ébren ember a
környéken  ,  mert  az  emberszagot  kilométerekről  kiszagolják.
Meghallják a szívdobbanást is , minden olyan neszt amit ember el
nem tud képzelni .  Würen nem repesztett a kocsival mert nem
akarta  felhívni  magára  a  f igyelmet.  A  várakozóknak
csigalassúsággal telt  az idő. Amikor leparkolt,  már ott várták a
kerítésnél. A temető le volt zárva, ezért kiugráltak hogy segítsenek
elővenni  a  szerszámokat  és  a  melegítő  fóliát.  A  mentő  tényleg
mindennel  fel  volt  szerelve  amire  csak  szükség  lehet.  Würen
kiadogatta  nekik  az  ásókat  ,  lapátokat.  Egy  nehéz  diófa  törzs
Badarnak jutott.

-  Ez  meg  minek?  Kérdezte  Badar  elképedve.  Annyira
elcsodálkozott  hogy  megfeledkezett  magáról  és  láthatóvá  vált,
ahogy ott áll pucéran , úszósapkával a fején. Würen mikor meglátta



kitört belőle a röhögés.

- Mit mondjak , nem vagy valami szép látvány!

- Ha - ha de vicces vagy, nem lehet mindenki olyan tökéletes
mint ti vagytok! De mire Badar ezt elmondta, már ő is nevetett,
amint elképzelte magát hogy nézhet ki.

Olga sem bírta megállni hogy ne nevessen, ez jót tett Verillnek
is  aki  kicsit  elmosolyodott,  majd  hatalmas  hahotában  törtek  ki
mind a négyen. Verill kezdett hamarabb észre térni

- Csendesebben , még felverjük az egész környéket!

- Hú ! – Badar alig tudott megszólalni – Ha ezt akkor csinálom
amikor Piri néne visszajött a sírhoz, hát nem tudom…….

-  Azt  hiszem akkor neked annyi,  ahogy ismerem agyon vert
volna mert azt hiszi , hogy egy pervez alak vagy!

- Itt volt Aranka is, sejtett valamit mert igencsak tekergette a
nyakát. Jól tartja magát az öreglány ahhoz képest hogy van vagy 90
éves. Szóltam neki hogy ne aggódjon csak én vagyok.

- Akkoriban született mint mi .- Szólalt meg Würen. – De most
már siessünk!

Először Olga ugrott át a kerítésen, ölében tartva a felcsavart
melegítő fóliát, majd Verill egy - egy ásóval a hóna alatt, aztán
Badarnak sikerült ráesni a kerítés tövében fekvő régi sírkőre. A
fatörzs nagyot dobbanva esett le a kőre , majd onnan le a fagyott
földre. Mind a négyen mozdulatlanná meredtek. A kutyák éktelen
ugatásba kezdtek, de hamar elcsendesedtek amikor kiszimatolták
kik járnak erre. Egy pár házban felgyulladt a villany, egy két ember
ki  is  nézett,  de  nem  vettek  észre  semmit.  Mikor  minden
elcsendesedett akkor indultak meg Nelli sírja felé amely a temető
közepén volt.



- Te ha nem tudnám hogy lehetetlen azt hinném az egyik ősöd
ember volt. Súgta oda Verill Badarnak.

- Jól van már! De még mindig nem mondtad hogy minek a fa!

- Állítólag így szokták, ha kiveszik a koporsóból a halottat. Ne
kérdezd miért, mert nem tudom!

Odaérve a sírhoz, gyorsan leszedték a hidegben megfonnyadt
virágokat, és koszorúkat. Megjegyezve hova kell visszatenni őket
hogy ne vegyék észre azt hogy hozzányúltak. Würen és Verill ásni
kezdtek, de olyan gyorsan hogy nem tellett bele egy perc már el is
érték  a  koporsót.  Itt  már  óvatosabban  haladtak.  Tenyerükkel
lesöpörték  a  földet  ,  Verill  lassan felnyitotta  a  koporsó  tetejét.

 

A kis település álmosan terült el a hegyekkel körülvett völgyben.
Ha  nagyon  figyelünk  észre  vehetünk  egy  pár  házat  ,  itt  ott
elszórtan. van több is de olyan össze vissza mintha oda dobálták
volna  őket.  Mindegyiket  oda  építették  ahol  megtetszett  a
tulajdonosnak. Utak nincsenek , csak ösvények amelyek a házak
között kanyarognak hol ide hol oda. Kövezett út csak egy van, az
egyik végén lehet bejutni a faluba a másikon ki jutni a faluból. Akik
erre járnak pár perc múlva nem is emlékeznek arra hogy hol voltak.
Az itt lakók nem szeretnék ha emlékeznének rájuk. Járnak erre
emberek, néha betérnek a kocsmába vagy a pékségbe, de sosem
tudnák megmondani hol voltak. Ha útjuk erre a részére gondolnak
,  nem  emlékeznek  semmire.  A  tél  szorítása  lassan  enged.  A
hegyeket még mindig hó borítja. A csúcsokon egész évben hó sipka
ül. Itt a völgyben már csak itt ott vannak piszkos hófoltok, de az
örökzöld fenyők ágait lehúzza a nedves hó. Az állatok sem nagyon
mocorognak  még,  azok  amelyek  téli  álmot  alszanak,  nem  is
ébredtek fel. Autókat járműveket nem látunk, akik itt élnek nem
használnak  ilyet.  Sokkal  hamarabb  elérnek  bárhová  „  gyalog”
mintha  autóba  ülnének.  Van  egy  két  kocsi,  meg teherautó,  de



ezeket csak akkor használják ha emberek közé mennek. A táj még
nem zöldül csak a fenyők zöldek, tavalyi avar barnállik a földön.
Van itt egy tavacska is amelynek kristálytiszta vízét a hegyekből
lezúduló kis patakok és egy folyton morajló vízesés táplálja. Omasz
háza a falu szélén áll. Nagy épület hatalmas, kényelmes szobákkal.
Mivel még korán van a konyhában ég a villany. Nem Omasznak kell
hanem Örzsének aki most készül egy időre elköltözni.  Ha Nelli
megérkezik  ő  már  nem  lehet  itt.  Örzse  kicsi  vörös  hajú  és
szemöldökű  leányzó.  A  haja  leér  a  derekáig,  nagy  lágy
hullámokban sepri a hátát. Ketten élnek itt Omasszal, aki ismerte a
lány  szinte  összes  felmenőjét.  Most  ott  ülnek  a  konyhában,  a
csomagok  között,  kávét  kortyolgatva  beszélgetnek.  Örzse  tudja
hogy miért kell neki elmenni , de nem érti minek vállalnak ekkora
kockázatot. Nem tudott aludni, ezért kelt fel még éjszaka. Nándit
várták aki segít átvinni a holmiját Olgáék házába. Nándi Olgáék
hazatia. Nem itt született,  Olga talált rá félig agyonverve, haza
hozta. Felgyógyult, és itt maradt. Ehhez nagyban hozzájárult Örzse
is, de hogy mi van köztük az még Omasz számára is rejtély. A
konyha korszerűen van berendezve, minden megtalálható ami kell
egy mai konyhában, de a tálaló az vagy száz éves kézzel faragott
darab, mégis megfér egymás mellett a mosogatógéppel és a többi
berendezéssel. Az ablakon kézzel horgolt csipke függöny . Elena
horgolta pár éve a Tatának, mert a régi tönkre ment, amit még
Omasz párja készített.

- Mondd csak Örzse! Hogy is vagytok ti most Nándival?

- Hogy lennénk?

- Ne csináld már te lány! Tudod hogy értem! – Nevetett Omasz.

- Omasz, te mindig ilyen minden lében kanál voltál?

- Nem csak amióta „ nyugdíjas „ vagyok. De rendben ha nem
akarsz beszélni róla….Tudod már honnan jött?-



- Na erre meg nem tudok neked mondani semmit, mert nem
tudom. Egyszerűen nem mondja én meg nem faggatom!

- Értettem a célzást!

- Honnan veszi Kilián hogy Nellinek köze van a vámpírokhoz?

- Nelli unokája olyan mint az ikrek.

- Mesélj már nekem róla valamit!

- Csak annyit tudok hogy Verill szereti. Valamikor vagy 60 éve
ismerkedtek meg. Akkor Verillék Badarékkal Budapesten laktak,
ott jártak egyetemre, Olga meg kórházban dolgozott. Meg persze
figyeltek  .Tudod  minden  vámpír  aki  emberek  között  él  mindig
figyeli  hogy  nincsenek  –  e  vámpírtámadásra  utaló  jelek,  ha
gyilkosság  történik,  vagy  eltűnik  valaki.  Szerencsére  ilyen  már
nagyon régen nem fordult elő. De nem árt az óvatosság. Na szóval ,
Verill  beleszeretett  Nellibe,  vagy  két  évig  voltak  együtt.  Aztán
elérkezett az aminek mindig el kell érkezni. Verill vagy megmondja
az  igazat,  vagy  módosítja  Nelli  emlékeit,  és  vége  mindennek.
Mármint kettőjük között. Törölni ilyen hosszú idő után nem lehet
,mert az károsan hat. Verill a módosítást választotta. Azt ültette
Nelli agyába hogy barátok voltak semmi több. Aztán hazajöttek. De
Verill nem felejtett. Nellit úgy szerette, mint az elején, szenvedett
az  a  gyerek,  Würen  sejti  hogy  mennyre.  Vagy  10  év  múlva
megkeresték Nellit, na nem mondták meg hogy kicsodák, még csak
nem is találkoztak vele. Hanem Mihály, Arankával odaköltözött a
szomszédjába. Pont a szomszédos házat sikerült nekik megvenni.
Malvina  nem  sejtett  semmit,  Mihály  azt  mondta  neki  hogy  el
akarnak  költözni.  Mihály  és  Aranka  voltak  Malvina  és  Badar
hazatija.  Ők számoltak  be  arról  mi  történik  Nellivel.  Így  Verill
mindent  tudott  róla.  Néha elment  messziről  figyelte,  de  sosem
ment oda hozzá. Az volt a terve hogy ha Nelli megöregszik akkor
elmegy  hozzá,  elmondja  hogy  ki  ő  és  Nellinek  van  választási
lehetősége.  Ha akarja  Verill  átváltoztatja.  Csak azt  nem tudom



hogy képzelte a kölyök. Mindenesetre nagyon odavan ha mindent
kockára tesz érte. De nem így történt, mert Nellit baleset érte. A
többit tudod. Kilián mikor megtudta hogy Nelli unokája úgy néz ki
mint az ikrek, kijelentette hogy ez nem lehet véletlen. Embernek és
vámpírnak  nem lehet  gyereke.  Két  különböző  faj  vagyunk.  Így
Verill  sem  lehet  Tomi  felmenője.  Aztán  amikor  Nelli  lánya
megszületett akkor Verill már régen nem volt vele. Nelli férjnél
volt  és  nem  is  emlékezett  az  ikrekre.  Legalábbis  erre  lehet
következtetni  abból  hogy  sosem  emlegette  őket.  Hu  megint
szómenést  kaptam.....

- Semmi baj , én szeretem ha magyarázol. Azt mond még meg
hogy te sose kerültél ilyen helyzetbe?

Omasz nem felelt azonnal, hosszan gondolkodott hogy elmondja
azt ami vele megesett. Akkor még fiatal volt, nem hitte el hogy
minden ember aki átalakul az léleknélküli lesz.

-  Kerültem!  Méghozzá  a  te  ősöddel  .  Nagyjából  egyidősek
lehettünk, együtt nőttünk fel, ő volt a legjobb barátom. Aztán ő
megöregedett én meg nem. Mindent megtettem volna hogy életben
tartsam. Amikor már nagyon gyenge volt, látszott hogy nemsoká itt
a vég felajánlottam neki hogy átváltoztatom. Azt mondta ne akarjak
belőle  szörnyet  csinálni,  nem  viselné  el  ha  léleknélküli  lenne.
Mondtam neki ha az lesz megölöm, akkor még nem tudtam milyen
nehéz feladatra vállalkoztam. Tiltakozott, de én megtettem. Amikor
megharapunk  egy  embert  akkor  egy  kevés  méreg  bejut  a
szervezetbe. Ez nem elég ahhoz hogy meghaljon, de ahhoz se hogy
átalakuljon.  Sok méreg kell  hozzá hogy átalakítsunk valakit.  Ti
hazatik azért éltek ilyen sokáig mert az őseiteket még haraptuk,
csak így tudtunk vérhez jutni. Aztán idővel a szervezetben annyi
méreg jutott hogy sokkal tovább éltek mint egy átlagember, és
nincsen semmi nyavalyátok. 120 év az nem semmi az ember mai
élettartamához  képest.  De  ismertem hazatit  aki  tovább élt.  Na
mindegy,  szóval  mi  az  embereket  afféle  háziállatként  tartottuk



mint a tehenet a tejért. Gondoskodtunk is rólatok. Na persze nem
volt  ez  mindig  így.  Voltak  olyanok  akik  nem tartottak  hazatit.
Tudod mit  jelent  ez  a  szó?  Szabad ember.  Bármikor  szabadon
elmehet.  Na  akik  nem tartottak  hazatit  azok  mindig  megöltek
valakit ha megszomjaztak. Nagyon sok évszázadnak kellett ahhoz
eltelni, hogy ne öljünk, ehhez le kellett győzni a vérszomjat. Ami
nem könnyű, még nekem sem. Te olyan vagy nekem mint a sivatagi
vándornak egy pohár víz a kiszáradás szélén .Az is nehéz hogy csak
annyi vért igyunk amennyi kell. Nehéz elengedni a prédát amíg van
benne élet. Most már hogy van fecskendő és tudtok nekünk vért
adni  könnyebb,  de  abban  nem  lennék  biztos  hogy  ha  én
kiszáradnék és embert szagolnék azt nem szívnám csont szárazra.
Olyankor  nincs  tudatunk  olyanok  vagyunk  mint  a  páriák.
Léleknélküliek. Sose jöttünk rá hogy az átalakított emberből miért
lesz léleknélküli…. Pedig sokan kutatták. Ott tartottam hogy volt
nekem ez a jó barátom aki nem akarta hogy átváltoztassam, én
ennek ellenére elvittem egy biztonságosnak hitt  barlangba. Sok
van  errefelé,  egész  labirintusok.  Minden  tiltakozása  ellenére
felharaptam  a  nyakán  az  eret  és  engedtem  bele  a  mérget.
Csináltam vagy 4 napig. Naponta többször. Amikor éreztem hogy
megint van mérgem mindig megharaptam. A végén annyi ereje
sem volt hogy tiltakozzon, csak feküdt a szíve alig vert percenként
egyet kettőt. Ott ültem mellette, vártam. Másnap kezdett éledezni.
Nagyon  gyenge  volt.  Embervér  kellett  neki,  visszajöttem  a
kolóniára  és  megkértem  egy  hazatit  jöjjön  velem,  na  jó  kicsit
erőszakos voltam, de ha belegondolok egyszerűen felkaptam és
vittem. Kézzel lábbal vergődött. Te is tudod hogy az emberek nem
bírják elviselni  ha száguldozunk velük.  Felfordul  a  gyomrotok ,
szédültök. Csak Jozef aki kibírja, sőt ő el is várja hogy ha nem akar
kimaradni  valamiből  akkor  rohanjunk  vele.  A  hazatinak
felmetszettem a  csuklóját,  kiengedtem egy  pohárka  vért,  majd
lenyaltam a  sebet.  megitattam a  barátomat  aki  szinte  azonnal
erőre  kapott.  Annyi  eszem azért  volt  hogy  a  hazatit  elvigyem.
Szegény  azt  hitte  elment  az  eszem.  El  is  ment  egy  kicsit.



Hazarohantam vele. Kilián és apám nem voltak itt.  De alighogy
megjöttek a hazati elmondta nekik hol vagyok és mit műveltem. Ez
volt a szerencsém, mert különben nem élem túl. Amikor a barátom
kezdett  eszmélni  szinte  egy  nap alatt  megfiatalodott.  Hatalmas
ereje  lett.  Nem  ismert  meg.  Nem  kellett  neki  semmi,  csak
mindenáron  kijutni.  Rájöttem  hogy  a  vérszomj  hajtja.  Tudott
beszélni,  de összefüggéstelenül.  Semmi értelme nem volt annak
amit  mondott.  Aztán  már  csak  morgott  és  vicsorgott.  Akármit
mondtam nem értette. Semmi nem volt benne a barátomból. Majd
nekem támadt. Úgy odakent a barlangra mint egy legyet. Látott a
sötétben  mint  én,  az  volt  a  szerencsém  hogy  buta  volt.  Én
menekültem bebújtam egy keskeny folyosóra, ő meg hiába érezte a
szagomat  nem  jött  utánam  ,  mert  azt  hitte  nem  fér  be.
Lekuporodott a nyílásnál és vicsorogva várakozott. Majd amikor
megunta, vagy mert már nagyon szomjas volt elkezdte keresni a
kijáratot. Ekkor bújtam elő. Gondoltam ha hátulról támadok csak
legyűröm valahogy. Ha apámék nem jönnek akkor nem biztos hogy
itt ülök. Amikor észrevett ismét nekem jött. Most felkészültem a
támadásra, nem tudott úgy elkapni mint korábban, de most sem
bírtam vele. Harapott ahol ért, tépte szaggatta a húsomat, már alig
bírtam távol  tartani  magamtól  amikor  meghallottam apámat  és
Kiliánt.  Még két  harcos jött  velük.  Nekem nem sok hasznomat
vették. Csak összeroskadva feküdtem mint egy darab rongy. Ahhoz
sem volt erőm hogy arrébb húzódjak. A szemem láttára szaggatták
darabokra azt a páriát akit én csináltam. Utolsó leheletéig küzdött.
Négyen alig bírtak vele. Mire megölték mind a négyen tele voltak
sebekkel.


