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Csekély forgalmat bonyolított le a híd ezen az éjszakán, ritkán hasított reflektorfény az utak
sötétjébe.  Szél  zúgott  az acélszerkezet tartóoszlopai  között,  odalent sötét víztömeg csillogott,  a
telihold  varázsosan  szép  tükörképét  mutogatva.  A  szeszélyes  áprilisi  éjszaka  hideg  volt  és
barátságtalan, nem ígért csodás tavaszt.

A vaskorlátnak támaszkodva, veszélyesen a mélység fölé hajolva, egy alak egyensúlyozott, úgy
tűnt  a  víztükröt  bámulja.  A  nő  hosszú  haját  és  dzsekijét  szél  ráncigálta,  csak  tessék-lássék
kapaszkodott a korlátba. Nem a járdán állt, hanem a korlát víz felöli oldalán, akár egyetlen rossz
mozdulat és a mélybe zuhan, ahol egészen bizonyosan halálát leli.

Az öngyilkosok elkeseredett elszántsága ült a tekintetében, tudta, ha csak egyet lép előre, vagy
elengedi a vasat már meg is oldódik az összes kínja, problémája, amit az élet rázúdított.

Olyan elkeseredett és csalódott volt,  hogy akár meg is tehette volna, le is ugorhatna és így
kiszállhatna a sorskerékből. Alig akadt valami, ami még visszatarthatta, ami miatt érdemes volna
folytatnia az életét. Szinte minden egyszerre esküdött össze ellene és végül összecsaptak a hullámok
a feje fölött, ő pedig alul maradt. Azelőtt nem hitte magáról, hogy efféle gondolatok foglalkoztatják
majd, hogy egy csúfos napon bekövetkezik ez is. Mindig erősnek hitte magát, szilárd jellemnek,
magabiztos nőnek, akit semmi nem ingathat meg. Ha nem így lett volna, aligha választja a szakmáját,
és végezte volna jól a munkáját. Csakhogy az utóbbi időszak kudarcai és keserű fájdalmai felőrölték
az idegeit, megváltoztatták az életét, egyszerűen kicsúszott a talaj a lába alól és ő nem volt képes
talpon maradni.

Aailish McAlister pályája ígéretesen alakult,  rendőrnyomozóként azt tehette,  amire mindig is
vágyott, üldözhette a bűnt. Élvezte a munkáját és nő létére jól is végezte, eredményei meggyőzték a
főnökeit.

Aztán egy nap felborult a világ körülötte és mintha megátkozták volna, minden rosszra fordult.
Kevés ember akad, aki ép lélekkel képes átvészelni az ilyesmit és Aailish nem tartozott az elit
kisebbséghez.

A párkapcsolat, amelyben élt hirtelen tönkrement, amint kiderült, hogy terhes. A férfi, akiben
megbízott és szeretett, akivel titkon jó előre eltervezte az életét, olyan sebesen lépett le, hogy csak a
kondenzcsík  maradt  utána  -  no  és  persze  a  magzat,  akit  a  szíve  alatt  hordott.  Aailish  jól
meghányta-vetette a dolgot, és mivel huszonnyolc éves volt, arra a döntésre jutott, nincs mire várnia,
megtartja a gyereket. Remélte, hamarosan a pasas is jobb belátásra tér és visszatipeg hozzá. Tele
volt reménnyel és optimista gondolatokkal a jövőjét illetően.

Aztán egy rutinosnak ígérkező akció során közelharcba keveredett és verekedés közben kapott
egy bitang erejű has rúgást, minek következtében előbb görcsölni, majd később vérezni kezdett. A



kollégái fénysebességgel juttatták kórházba, de a segítség elkésett, a gyermeket elvetélte. És mintha
ez már önmagában nem lett volna elég fájdalmas tragédia, további megpróbáltatások várták. A
spontán vetélést követő egészségügyi küretnél olyan súlyosan sérült a méhfala, hogy az orvosok
sajnálkozva közölték vele a hírt, úgy néz ki, nem lehet többé gyermeke, sosem lesz rá képes, hogy
kihordjon egy magzatot.

Aailish összeroppant, az idegei kikészültek, tompán és megtörten próbált magára találni, meglelni
a kapaszkodót, hogy folytathassa az életét. Főnökei jobbnak látták, ha szabadságra küldik, hogy
kissé  kipihenhesse  magát,  és  erőt  gyűjtsön.  Ám  mire  visszatért,  az  áthelyezése  várta,  utcai
akciózsaruból  átminősítették  irodai  munkára.  Azzal  indokolták  a  főnökei  a  döntést,  hogy az  új
beosztása sokkal nyugalmasabb és kevésbé megterhelő a számára, a jelenlegi helyzetben amúgy
sincs szüksége további izgalmakra. Ez végleg betette neki az ajtót, viszolygott az irodai munkától,
úgy érezte, el akarják temetni az aktahalmok mögé, igazságtalanul félre állítják.

Felháborította, hogy pusztán az a tény dönti el a sorsát, hogy nőnek született, akinek a testét ért
megpróbáltatások szabják meg a további sorsát.

Ilyen  eseményeket  követően  került  a  korlátra,  hogy  számot  vessen  az  életével,  egyáltalán
érdemes-e folytatnia.

Erősen kapaszkodott a vascsőbe és az alant hullámzó víztömeget bámulta, szemébe könnyeket
csalt az arcába vágó hideg szél. Méregette, milyen messze van a víztükör, meddig tartana a zuhanás,
milyen hideg lehet a víz ilyenkor. Úgy játszadozott a gondolattal, mintha valóban meg akarná tenni
azt, amiről jól tudta, nem történik meg.

Nem gyávaság tartotta vissza, nem is a félelem, ő annál sokkal erősebb volt, hogy erre a lépésre
szánja el magát.

Hirtelen rohanta meg a furcsa érzés, hogy figyelik, a szeme sarkából észrevette, hogy nincs
egyedül, miként azt egészen idáig hitte.

Egyenesen rám nézett.
Már jó ideje figyeltem őt az egyik acélgerendán ülve, hátamat a hűvös fémnek vetettem, egyik

térdemet magam elé húztam, a másik lábamat a mélység felett hanyagul lógáztam. Hosszú, sötét
hajammal a szél játszadozott, csizmámon tompán csillant a lámpaoszlop sápadt fénye.

Alig néhány méter választott el a nőtől, a tekintetünk találkozott és megéreztem a dermedtségét,
mint ahogy a gondolataiban is tisztán olvastam.

Mire  felocsúdhatott  volna,  már  ott  is  álltam  mellette  a  korlát  járda  felöli  oldalán,  alig
karnyújtásnyira.

Nagyon gyorsan mozogtam,  mármint  emberi  szemmel  nézve,.  Nekem természetes  volt,  mint
akármilyen egyszerű mozdulatsor.

A nő az arcomba meredt, úgy nézett rám mintha kísértetet látna, ami persze nem is volt olyan
messze az igazságtól.  Pontosan tisztában voltam vele,  hogy nézek ki,  bár ijesztőnek azért nem
nevezném magam, már így első látásra nem. Más lapra tartozik, milyen vagyok, ha feldühítenek.

A bőröm elég világos, nyugodtan nevezhetem sápadtnak, az orrom egyenes, szám telt, az arcom
keskeny,  hajam  és  szemöldököm  majdnem  fekete.  A  szemem  színe  olykor  változó,  valaha
világosbarna volt, mondjuk, mint a tejeskávé, de később olvadt mézszínűre világosodott. Ettől kicsit
hipnotikus lett a tekintetem.

Eléggé magas vagyok, legalábbis, ha magas sarkú cipőt húzok fel a legtöbb nőnél magasabb.
Történetesen ez a nő ugyanakkora volt, mint én, ahogy néztem rádöbbentem, mennyire hasonlítunk
egymásra, persze annyi különbséggel, hogy ő halandó volt.

A szíve gyorsabban vert az ijedtségtől, amit a hirtelen felbukkanásom váltott ki belőle.
- Miért nem ugrasz? – kérdeztem halkan, minden indulat nélkül.
A nő összerándult, mint akinek hirtelen eszébe jutott hol van, elkapta a tekintetét és a vízre

meredt.
- Mi köze hozzá? Menjen a fenébe! – dünnyögte, de ekkor, mintha csak varázsütésre, vagy valami

külső erő hatására történne, megcsúszott a cipője talpa a betonszegélyen.
Összerándult a gyomra az ijedtségtől, kétségbeesve próbálta visszanyerni az egyensúlyát. Élni



akart, nem ilyen ostobán meghalni. Sóhajtásnyi ideig úgy érezte, sikerül megkapaszkodnia, aztán a
nyirkos tenyere lesiklott a vaskorlátról és tehetetlenül megmerevedett a zuhanás előtti pillanatban.
Még sikoltani sem volt képes.

Kinyújtottam a kezem és megragadtam a csuklóját, elkaptam és felemeltem majd átrántottam a
korlát felett, letettem a biztonságos járdára.

A lány párafelhőket lihegve, remegő lábakkal állt előttem, a szíve vadul dörömbölt a mellkasában.
Az egész túl gyorsan történt ahhoz, hogy normálisnak mondható legyen és mégcsak meg sem

erőltettem magam.
- Köszönöm! – mondta a lány rekedten.
Nem szóltam semmit, a kabátzsebeimbe süllyesztettem a kezeimet és elfordultam. Zavart, hogy a

szememet fürkészi.
- Kérem, várjon, ne menjen el! – tett néhány lépést utánam. – Ha maga nincs itt, akkor biztosan

leesem.
Felé fordultam.
-  Valóban  meg akartál  halni?  Ezer  más  okból  meg lehet  halni,  mint  amiért  te  kiálltál  ide.

Bármilyen sötétnek is látszik az életed, annál többet ér, hogy ostobán eldobd magadtól. – Nem
tudom, miért mondtam ezt neki, miért okoskodtam, talán, mert azt akartam, hogy ne ismételje meg
ezt a szamárságot.

- Maga honnan tudja, hogy én miért…? – nézett döbbenten.
Megmondtam neki, de szavak nélkül.
- Olvasok a gondolataidban. – a fejében hallhatta a hangomat.
Nem szoktam ilyesmit csinálni, őt sem akartam megrémiszteni mégis sikerült.
- Mi ez? – nyögte.
- Telepátia, ha úgy tetszik, nevezhetjük így is – vontam vállat továbbra is mellőzve a beszédet.
A lány tétován a homlokára szorította a tenyerét.
- Ki maga? Idejön éjjel bámészkodni, bármilyen erőfeszítés nélkül megmenti a nyomorult életemet!
Nem akartam még jobban ráijeszteni, így hangosan válaszoltam.
- Nem szokásom életeket menteni, rendszerint nem. Arra vártam, hogyan döntesz. Ha mégis a

halált választottad volna, akkor már nem hiába ücsörögtem itt, az enyém lennél.
A nő szeme elkerekedett.
- Hogyan? Mi maga, valami halálangyal? Istenem, nem hiszem el, hogy ez a beszélgetés lezajlik!
Kezdett terhemre lenni a helyzet, jót cselekedtem, most meg kínos kérdésekkel zaklatnak.
- Felejtsd el, hogy találkoztunk, eredj haza! – mondtam és hátat fordítottam, de ő utánam szaladt.
- Várjon! Ne szórakozzon velem! Nem hiszek a kísértetekben, sem az idegen lényekben, tudni

akarom, mi a fene történik!
Megtorpantam és türelmetlenül néztem rá, eleget fecsegtem, menni akartam.
- Semmi sem történt, mindössze jó helyen voltam jó időben. Ha akarod, dobd el magadtól az

életed, ha akarod, tartsd meg, nekem édes mindegy.
Zavart a szeméből áradó hála, nem voltam hozzászokva az ilyesmihez. Valamiért azt kívántam,

éljen, magam sem tudom mi volt az oka, de így kellett lennie.
A lány egyszeriben mindent tudó arccal nézett rám, mintha a vesémbe látna, tudná, hogy nem

közönséges emberrel van dolga.
- Maga nem ember, igaz?
Ez tetszett. Mit mondhattam erre? Nem drágám, nem vagyok az. – vagy mit?
Tiszta tekintettel várta a válaszomat és nem volt félelem a szívében. Valósággal megenyhülten

néztem a zöldes-szürke szemét.
- Nem egészen, de nem vagyok sem angyal, sem ufonauta, ne ringasd magad ilyesmikben. Igazság

szerint óvakodnod kellene a magamfajtától.
- Nem látszol veszélyesnek, elárulod a neved? Én Aailish vagyok.
Megvontam a vállam, miért is ne?
- Úgysem találkozunk többé. A nevem Morwen.



- Morwen? – ízlelgette a lány a nevet. – Miféle név ez?
- Egy hóhéré – mondtam és mire Aailish felnézett már eltűntem mellőle a hídról.
Számára olyan lehetett az élmény, mintha az éjszaka nyelt volna el.
Talán napok múlva is töprengett a történteken, biztosan felkeltettem a kíváncsiságát. Nem tudta,

hová soroljon, a hajléktalanok közé biztosan nem, talán a bolondok közé illettem volna a zavaros
dolgaimmal. Végül majd elfelejt, elhomályosítják az emlékemet a mindennapok eseményei.

 

Ha annak idején valaki figyelmeztet és elmondja, mivel is jár a végrehajtó, a hóhér beosztás,
bizonyosan nem szegődök el a vámpírok Tanácsához. De nem akadt senki, aki felvilágosítson, így
könnyű léptekkel sétáltam bele a csapdába, igaz az a csapda selyemmel, bársonnyal van bélelve, de
mégiscsak fogva tart. Jó, persze senki sem ígérte, hogy könnyű lesz, ha mást vártam csak magamra
vethetek.

Tíz esztendő telt el azóta, hogy felesküdtem a titkos falak közt és felvállaltam a hóhér tisztjét. Tíz
végtelennek tűnő év múlt el, mióta Melkor megajándékozott a szerelmével és vérével, hogy aztán
elvonuljon a föld alá pihenni, tetszhalálhoz hasonló állapotba burkolózzon a külvilág elől.

Bár azok az események régen történtek, én mégis élénken emlékszem mindenre, Seth halálára,
Lídya seregének kiirtására, a vadászokra és a Tanácsra. Azóta nagyon megváltoztak a dolgok.

Egy-két évnyi Európai kóborlás után visszatértem New Yorkba, ahol lassan elültek a felkorbácsolt
kedélyek Lídya kis birodalmának elpusztítása után.

Ki  kellett  találnom magamnak egy új  életet,  megvetni  a  lábamat valahol  és új  egzisztenciát
teremteni. A régi életembe nem kapaszkodhattam, annak fuccs, nem létezett többé.

Angalina Del Castillo az emberek világában meghalt, de legalábbis eltűntnek nyilvánították. Azok
közé a nevek közé kerültem, akik után senki sem kutat, csak egy szám lettem az eltűnt személyek
hosszú listáján.

Pedig voltak papírjaim, útlevelem meg ilyesmi,  persze új  névre,  a Tanács gondoskodik ilyen
dolgokról, de ezeket nagyon ritkán kellett felmutatnom bárhol is jártam.

Azt gondolom, nem kevés gúnnyal, elloptam és felhasználtam Lídya ötletét, klubot nyitottam,
aminek én lettem a vezetője és tulajdonosa. Ha ez az álca bevált annak a szőke nőstényördögnek,
nekem is  jó  szolgálatot  tehet.  Elegáns  bár  és  diszkó  várta  a  nagyközönséget,  amelynek  némi
töprengés után a Théba nevet adtam. Megjegyzem, nem kevés célzatosság volt a névválasztásban.

A klub alatt két szinttel volt a lakásom, ahová csak nagyon kevesen nyertek bebocsátást, azok közt
nem akadt egyetlen halandó sem.

A lakás tökéletesen tükrözte tulajdonosának egyéniségét, a bennem tombolni vágyó, féken tartott
vadállatot.  A  falak,  bútorok,  kárpitok  mind a  tűz  színeit  sorakoztatták,  mélységes  feketével  és
arannyal kombinálva. A fekete márvány kandalló hatalmas, tátongó szájából lobogó lángnyelvek
világították meg a vörös falú nappalit. Persze nagyképűség volt így hívnom, hiszen ebbe a helységbe
soha nem sütött be a nap és általában éjszaka használtam.

A berendezés a harmincas évek könnyed, nagystílű, letisztult vonalvezetésű hangulatát idézte.
Számos festmény ékesítette a lakást és néhány keleti szobor, vagy egyéb dísztárgy. Ezeket az eredeti
fellelhetőségi helyükön szereztem be az elmúlt évek során, elvégre a munkám sok idegen országba
elszólított.

Szerettem otthon lenni az általam kialakított birodalmamban, távol másoktól, a zajos világtól. Itt
egészen önmagam lehettem, és ezt egyedül e falak közt tehettem meg, ahol nem látott és nem hallott
senki, nem kellett a kemény hóhért játszanom. Igaz, nem került túl nagy erőfeszítésembe, hogy
ellássam a végrehajtó feladatát, az is én voltam.

Odafent létezett egy másik világ, amit szintén én hoztam létre, amelynek vezetője voltam.



A Thébában valósággal özönlöttek a vendégek, rövid időn belül felkapott, menő hely lett és szinte
mindig teltházzal üzemelt. Lüktetett a zene, villództak a fények, a fiatalok számára maga volt a
paradicsom.

A  stilizált  berendezés  és  a  belsőépítészet  bizarr  megoldásai  korhű  egyiptomi  környezetet
vonultattak fel, hogy egy kis ősi keleti varázst lopjunk a modernkor ridegségébe.

Az alkalmazottak mindegyszálig halandó emberek voltak, tiszteltek és becsültek, igaz féltek is
tőlem. Szívesen vettem körbe magam emberekkel, hisz a vérívók hallgatólagosan kizártak maguk
közül.  Még a  legbátrabbak is  elkerültek,  de  hát  ez  szakmai  ártalom volt,  együtt  járt  a  hóhér
posztjával és az elmúlt tíz esztendő alatt bőven volt időm hozzászokni.

A klubban szigorú rendszabályok uralkodtak, nem engedtem a betérő vámpíroknak, hogy az ott
szórakozók között vadásszanak prédára. A Thébában tilos volt vért szívni. Ha akadt olyan vakmerő,
aki ezt megszegte, annak velem gyűlt meg a baja.

Szerintem, az alkalmazottak sejtették, de mindenképpen érezték, hogy a munkaadójuk valahogy
más  és  nyilvánvalóan  nem  egészen  normális  ember.  De  azok,  akik  az  éjszakában  dolgoznak,
megszokták a furcsaságokat, nem tesznek fel illetlen, kíváncsiskodó kérdéseket.

A klub vezetése mellett zavartalanul végezhettem a feladatomat a Tanácsnak tett hűségeskümnek
megfelelően.

Mostanra kialakítottam egy jól működő rendszert magam körül, egy új közeget, de nem volt ez
mindig így.

Kezdetben néhány évig a közelébe sem jöttem a városnak, egyszerűen nem akartam visszatérni a
mészárlás színhelyére. Túlságosan élénken élt bennem minden, ami akkor történt. A kötelesség
sokfelé elszólított, bejártam Európát, Ázsiát, még Ausztráliában is akadt dolgom. Ilyen körülmények
között nem is gondoltam rá, hogy állandó fészket alakítsak ki. Többnyire a Tanács biztonságos,
védelmező falai közt laktam, így volt a legegyszerűbb.

A Tanács láthatólag elégedett volt velem, gyakorta hangoztatták, milyen remek választás volt
engem megtenni végrehajtónak. És valóban maradéktalanul elvégeztem, amit rám bíztak, kiiktattam
azokat a vérívókat, akik ellenszegültek, vagy súlyosan vétettek a vámpírok ősi törvényei ellen.

Nem csupán ez tartott lent a Tanács kacskaringós katakomba rendszerében, volt ott számomra
egy fontosabb ok, ami miatt képtelen voltam elszakadni onnan. Melkor ott pihent a mélyben, egy
koporsóban a többi vén között, háborítatlan nyugalomban.

Váratlanul  vonult  el,  hogy álomba szenderüljön,  nem készített  fel  engem hogyan viseljem a
hiányát.  A  lehető  legrosszabbkor  kellett  elválnunk,  a  szerelmünk  éppen  csak  lángra  kapott  a
körülöttünk akkoriban zajló zűrzavar kellős közepén. A csodálatos Melkor tett engem azzá, ami ma
vagyok, nekem adta az erejét, a hatalmát a vérével együtt és a szerelmét. Aztán mélységes álomba
merült és ezzel elválasztott magától, áttörhetetlen falat emelt kettőnk közé. A telepatikus kapcsolat
egyszerűen  megszűnt  közöttünk  és  Melkor  nem  volt  többé  elérhető  gondolati  síkon,  hiába
próbálkoztam, kizárt engem.

Rettenetes kínzó érzés volt elfogadni, hogy nem tehetek semmit, kínlódtam a visszautasítása miatt.
Néhány alkalommal lementem a titkos folyosókon a hatalmas terembe, ahol a vének pihentek, hogy
legalább a közelében lehessek, ha már nem kommunikálhatok vele. De az öregek megparancsolták
az őröknek, hogy ne engedjenek be, nekem pedig, utasításba adták, hogy ne zavarjam az alvókat.
Hát ennyi. Nem tehettem semmit, ez nem az a hely volt, ahol tiltakozással juthatnék valamire. Nem
tudtam mire vélni Melkor elzárkózását és igazán fájdalommal töltött el.

Amikor az ujjamra húzta a gyűrűjét, amit mindig viselt, hogy ezentúl, engem védelmezzen, még
nem sejtettem, miféle változások várnak rám.

Melkor akkor szabadon engedett,  azt  mondta,  azt  teszek,  amit jónak látok.  Nem tudtam, ez
pontosan mit jelent, de egyre inkább úgy tűnt, arra célzott, hogy ezentúl éljem az életem és ne várjak
rá. Ne hozzá igazítsam a terveimet, hanem alakítsam a sorsom a saját belátásom szerint.

Talán Melkor tudta milyen gyötrő a várakozás és ezért engedett szabadon. Ismerve őt erről
lehetett szó, csakhogy engem ez nem vígasztalt.

Nem maradtak sokan, akiket barátaimnak nevezhettem, egyiküket éppen akkor ismertem meg,



amikor Melkort elvesztettem.
Udimu egy ősi világ hercege, Melkor alkotója és régi barátja volt, mindvégig mellettem állt és

nem hagyott magamra. Az évek során mind jobban megismertük egymást és jó barátok, igaz társak
lettünk. Udimu azon kevesek közé tartozott, akiket nem zavart, hogy végrehajtó vagyok. Messze
felette állt az efféle dolgoknak mind jellemben, mind erőben és nem pusztán azért volt mellettem,
mert a barátjának ígértet tett rá. Nyugodtan állíthatom, hogy megkedvelt, tőlem tanult meg mindent
a modern dolgokról, amelyekről fogalma sem volt, mert hosszú földalatti álma miatt kimaradt a
rohanó világ fejlődéséből. Udimu lelkes és szorgalmas tanuló volt, rengeteget kószáltunk együtt az
éjszakában, hogy minél többet lásson és tanuljon. Szórakoztató volt a társasága és a mód, ahogy
beletanult a számára új dolgokba.

A szomorkás és búskomor hangulatomnak igazán jót tett  az ő vidám gyermeki kíváncsisága,
jókedvű és figyelmes közelsége. Néha pont úgy viselkedett, mint egy kölyök, aki mindent tudni akar,
ha lehet, azonnal.

Udimu csodálatos, vonzó hím volt, megnyerő nemes egyénisége toronymagasan a többi férfi fölé
emelte. Magas alakja, hosszú fekete sörénye, villogó zöld tekintete szemet gyönyörködtető látvány
volt,  akárcsak markáns,  mégis lenyűgöző vonásai.  Nem akadt nő,  akit  ne hozott  volna zavarba
félmosolyával, vagy egyetlen nyílt, érdeklődő pillantásával.

Én is észrevettem ezeket a nyilvánvaló előnyös értékeket és elismertem, hogy Udimu a maga
nemében megismételhetetlen jelenség. Tudom jól, hogy ő sem maradt érzéketlen, vagy közömbös
irántam, tetszettem neki de mindketten tisztában voltunk vele, hogy ami belőlem árad az kizárólag
egyetlen férfinak szól és az nem ő. Kimondatlanul is tudtuk, hogy közöttünk soha nem alakulhat ki
románc, vagy kaland, kizárólag barátság. Ugyanakkor egyértelmű volt, hogy ha Melkor nem létezne
ezen a világon, mi összeillő pár lennénk. Ez a tudat, a csiklandozó bizonyosság huncutul mindig ott
bujkált a barátságunk legmélyén, de soha nem veszélyeztette azt.

Később,  amikor megvásároltam az ingatlant  és  megnyitottam a klubot,  Udimu végig ott  állt
mellettem, és ha szükség volt rá segített.

Már-már valami különös testvéri szeretet kötött össze minket és tíz év múltán ez a kapocs még
erősebbé forrt össze.

Amikor megnyitottam a Thébát még bíztam benne, hogy Melkor egy éjszakán eltalál hozzám,
ezért választottam ezt a nevet a klubnak, az ősi város nevét, ahol ő élt az ókorban. Azonban nem
történt semmi és ez fásulttá tett, így aztán a szerelem lángjait szándékosan hűtöttem magamban,
hogy ne fájjon annyira.

Udimuval  nem  beszéltünk  Melkorról,  felesleges  lett  volna  feltépni  a  régi  sebeket,  inkább
hallgatólagosan kerültük a témát.  A férfi  maga is kialakította a saját rezidenciáját,  de gyakran
vendégeskedett  nálam  és  ilyenkor  együtt  csatangoltunk  az  éjszakában.  Abban  a  szerencsés
helyzetben voltunk, hogy csak nagyon ritkán kellett étkeznünk, nem volt rá szükségünk és ez nagy
szabadságot adott. Udimu éppen elég öreg volt hozzá, rajtam pedig Melkor vére segített. A nap sem
árthatott nekünk különösebben, ha nem éltünk vissza a lehetőségeinkkel, így nem voltunk annyira
sem korlátozva, mint más vámpírok.

Bár Udimu sok időt töltött velem mégis tudtam, ez nem mehet mindig így, nem sajátíthattam ki
ezt a kívül-belül gyönyörű hímet. Egy napon rátalál a párjára és többé nem velem lesz, hanem valaki
mással. És ez így lesz majd jól, tudtam, és nem éreztem féltékenységet, azt kívántam neki, hogy
boldog és elégedett lehessen. Én magamra maradok, hisz a vérívók társadalma kitaszított és senki
sem mer közeledni hozzám, mindenki tudja, hogy én vagyok a hóhér. Ki akar egy hóhérral közeli
kapcsolatba kerülni, esetleg bensőséges viszonyt kialakítani? Senki. Hát ez így nem túl vidám, sem
nem bíztató.

Már elfogadtam, hogy Melkorra hiába várok és a vele kapcsolatos álmaim szertefoszlottak rég.
Bármilyen furán hangzik, szükségem van valakire, nem akarok magányos maradni. Vívódtam rajta,
hogy ezzel elárulom-e Melkort.

Meddig élhet  egy vámpír,  száz  vagy ötszáz  évig?  Ha Udimuból,  vagy Melkorból  indulok ki,
egészen megrémülök és olyan valószínűtlennek érzem, hogy valaki elügyeskedhet több ezer éven át.



Nem tudom, én akarnám-e. Persze mindig ott van az eshetőség minden egyes küldetésben, hogy
befuccsolok, rajta vesztek. Engem is meg lehet ölni, csak elég ügyesnek kell lenni hozzá. Akkor aztán
nem kell a továbbiakon töprengenem, elvégre fogalmam sincs, mennyi időt szán nekem a sors.

Néha  összerezzentem,  ha  arra  gondoltam,  egykori  szerelmem,  Leonardó  emléke  mennyire
elhomályosult, mennyire távolivá szelídült és milyen döbbenetes erővel vette át a helyét Melkor iránt
érzett szenvedélyem. Valósággal kényszeríteni kellett magam, hogy lecsendesítsem a bensőmben
szűkölő vadállatot, hogy ne halljam, ne érezzem a követelőzését.

A hajdani Angelina Del Castillo, a sikeres és csinos divattervező már nem volt sehol, nyoma sem
maradt bennem annak a nőnek, végleg meghalt. Talán éppen akkor, amikor Melkorral egyesülve
másodszor születtem újjá, sokkal erősebbként és hatalmasabbként, mint korábban. Egy ős öreg vérét
hordoztam magamban.

Nem nagyon volt időm a halandókkal és a világukban történő eseményekkel foglalkozni, elég
elfoglaltságot nyújtott a saját életem. Iszonyú régen nem fordult elő, hogy pusztán karitatív okból
megmentsek valakit bármitől is,  például a haláltól.  A lány a hídon kivételes eset volt.  Ahogy a
mélység fölött flörtölt a halállal, miközben vadul vágyott élni, valahogy megkapott. Mindannyian
hordozunk magunkban hasonló fájdalmakat, nincs ebben semmi különös. Mégis pengeként hatolt
belém a felismerés, hogy ez a lány éppen olyan, mint én, pontosabban, amilyen én lennék, ha még
ember lennék. A külső hasonlóság sem kerülte el a figyelmem, csupán a hajunk és a szemünk színe
különbözött. Termetre, alakra és talán még némely vonásunkban is akadt azonosság. És ez a lány
elveszítette a gyermekét, a lényt, akit a testében hordott, aki része volt és esélye sem maradt, hogy
valaha szüljön.

Nagyon is  együtt  éreztem vele,  átéreztem a  reménytelenségét,  elvégre  nekem sem lehetett
gyermekem, legalább is nem a hagyományos értelemben. Kötődést éreztem iránta és soha egyetlen
pillanatra sem merült fel bennem annak a gondolata, hogy a vérét vegyem. Sőt, ha mégis leugrott
volna arról az átkozott hídról, valószínűleg akkor is megmentem. Amennyi életet én már kioltottam
parancsra, vagy anélkül, nem oszt nem szoroz, ha egyet megmentek.

Szinte mulattatott a lány félelme, amikor felismerte, hogy nem vagyok hétköznapi emberke, bár
megvallom, ott abban a pillanatban jobban szerettem volna, ha ez nem tűnik annyira fel. Vágytam rá,
hogy ne különbözzek, hogy egy lehessek közülük. Nem akartam őt megijeszteni sem akkor, sem
máskor.

Ha bele akartam volna olvadni az utca tömegébe, arra csak halvány esélyem volt, ezért nem is
jártam kint napközben, noha megtehettem. Az éjszaka fényei, az utcai világítás inkább kedveztek a
vámpíroknak.

A változásom eredményeként nem tűntem átlagos asszonynak, a bőröm túl sápadt volt. Néhol, a
vállamon, a mellemen és a járomcsontomon bizonyos megvilágításban finom gyöngyház fénnyel
ragyogott.  Megjegyzem,  nekem tetszett.  Nem úgy  látszott  mintha  bepúderezték  volna,  inkább
szoborszerűen sima volt és pórustalan. És hát ott volt az arcom, amikor izgatottá váltam az íriszem
topáz színűre változott. Ez aztán végképp nem volt emberi, ezért gyakran viseltem enyhén színezett
lencséjű  napszemüveget  erősen  kivilágított  helyeken,  vagy  szürkületkor.  Finoman  hegyes
szemfogaimat elrejtette szerencsésen dús ajkam, egyébként meg rég megtanultam, hogyan kell úgy
beszélni, mosolyogni, hogy ne látszódjanak. Így tette ezt minden vámpír, aki kicsit is adott magára,
kivéve azokat, akik hivalkodni vágytak másságukkal, de ez általában az ifjakra volt jellemző.

Az évek során széles skálájú ruhatárra tettem szert, a szekrényemben megtalálható volt a neves
tervezők darabjai mellett a hatásos, vad cuccokon keresztül egészen a lezser holmikig mindenféle
gönc.  Szerettem  az  alkalomhoz  és  a  helyzethez  megfelelően  megjelenni.  Hát,  istenem!  Hiú
voltam–vagyok, mint minden vámpír, de lássuk be, egy menő klub tulajdonosaként kötelességem
trendinek kinézni és ez ment is hiba nélkül.

Nem igazán akadt olyasmi, amit pénzen ne tudtam volna megvenni, nem voltak anyagi korlátok.
Remek tanítómesterem volt, aki megmutatta, hogyan kell pénzt szerezni és azt okosan forgatni.

A halandó világ számára halott voltam, nem kerestem a kapcsolatot a családommal, de azért néha
beszereztem  róluk  információkat.  Nem  engedhettem  meg  magamnak,  hogy  az  érzelmeim



vezéreljenek, túl messze jártam attól, amit ők jelentettek nekem. Tudtam, hogy a szüleim évekkel
korábban meggyászoltak, amikor a húgom elvitte a halálhíremet Mexikóba. Hogy Miranda honnan
kerített egy női holttestet, amit aztán hazaszállíttatott, fogalmam sincs, de igazából nem is érdekelt.
Pocsék, fojtogató érzés volt fájdalmat okozni a szüleimnek de mégis kíméletesebbnek ítéltem meg a
saját halálhíremet, minthogy apám és anyám megtudják a rettenetes igazságot. Mégsem állhattam
eléjük, hogy – nézzétek, sajnos vámpír lettem, de ne féljetek, nem bántalak benneteket - hiszen még
én sem voltam biztos benne, hogy ez igaz lenne.

Mirandáról annyit tudtam, hogy férjhez ment és két gyermeke született, nem is akartam többet
tudni, jobb volt ez így, biztonságosabb.

Minden éjszaka hasonlóan telt a Thébában, talán a hétvégéken nagyobb volt a tumultus és a
vendégek jobban elengedték magukat. A zene dübörgése egészen tompán hatolt el a fészkembe,
mintha a föld lüktetett volna felettem lomhán és ütemesen, akár valami ősi dobolás. Nem volt rossz
hallgatni,  az életet  jelentette,  a pulzáló,  harsányan színes,  meleg életet.  A zaj  nélkül  csak egy
ízlésesen  berendezett  kripta  volt  a  lakásom,  de  a  fenti  tomboló  emberek  vérének  szaga
megnyugtatott.

Udimu lazán szétvetett lábakkal ült a kanapén és a hatalmas kivetítős televízió képernyőjére
kapcsolt  számítógépes  játékkal  volt  elfoglalva.  Gerince  megfeszült  a  játék  izgalmában,  szája
sarkában félmosoly bujkált, ahogy az ölében tartott billentyűzeten futkostak az ujjai.

Kiléptem a fürdőszobából és lassan mögé sétáltam, kezemet a vállára tettem.
-  Szinte  egészen  biztos  vagyok  benne,  hogy  te  csak  emiatt  jársz  ide  hozzám,  kizárólag  a

játékszenvedélyed vezet. Hát sosem unod meg?
Udimu megrázta a fejét anélkül, hogy a tekintetét levette volna a képernyőről.
- Mostanában biztos nem.
Megvontam a szemöldököm.
- Elég fura egy több ezer éves pasast látni így belefeledkezni ebbe a hülye játékba. Úgy látszik, te

is megmaradtál kölyöknek, hiába a korod – elrugaszkodtam a kanapétól.
Udimu elmentette a játék állását és kikapcsolta a gépet.
- Sajnálom, de ha leülök a gép elé, úgy repülnek az órák, hogy észre sem veszem – mentegetőzött.

– Nagyon klasszak ezek a játékok, meg az Internet is, sosem hittem, hogy az emberek képesek
lesznek ilyesmiket alkotni.

- Na jó, annyira azért ne ájulj el tőlük! Rengeteg olyasmit is feltaláltak, amivel csak ártanak. Túl
sokáig  pihentél,  még nem hoztad be  a  lemaradást,  bár  én  igyekszem mindent  megmutatni  és
elmagyarázni neked – mondtam, aztán hirtelen elhallgattam, jelzést kaptam odafentről, pontosan
érzékeltem.

A klub bárpultja mögött  negyvenes férfi  ácsorgott,  ő  volt  Reginald a csapos,  vagyis  az első
emberem az üzletben, mondhatnám a jobb kezem. Rövidre nyírt haját gondosan az égnek zselézve
viselte,  vonásai  élesek  voltak  akár  egy  régi  westernfilm  hősé.  Valaha  aktívan  űzte  a  keleti
harcművészet valamelyik ágát, de sérülései mára lelassították. A marcona külső azonban jól mutatott
a söntéspult mögött, ráadásul arany embert rejtett és megbízható barátot.

Néhány évvel korábban egy elhagyott környéken találtam rá félholtra verve, közel a halálhoz.
Nem volt  valami nagy segítségére a harci  tudása,  amikor hat fickó támadt rá vascsövekkel  és
baseballütőkkel. Kórházba, orvosok kezébe juttattam az eszméletlen férfit, egy alkalommal meg is
látogattam. Milyen gondoskodó vagyok, ugye?

Reginald különös érzékkel bírt  a világ titokzatos és misztikus dolgai  iránt,  rögtön felismerte
bennem a vámpírt. Valahogy tudta, mégsem esett pánikba és ez rögtön szimpatikussá tette. Nem is
vettem a  fáradtságot,  hogy  elhomályosítsam az  elméjét,  vagy  hazudjak,  mivel  nem félt  tőlem.
Egyszer úgy hozta a helyzet, hogy megharaptam. Épp csak egy kicsit, alig egy kortyot, ennyi elég
volt hozzá, hogy telepatikus kapcsolat jöjjön létre köztünk. A vér hozzám kötötte Reginaldot, ha úgy
tetszik, a szolgám lett, de egyikünk sem használta ezt a szót.

A vámpírmestereknek voltak szolgái, én nem szándékoztam az lenni, nem vonzott a kihívás, volt
problémám így is elég.



Reginald képes volt jelzéseket küldeni nekem, ha valami történt a Thébában. Gyakorlatilag ő volt
az egyetlen halandó a beosztottak között, aki ismerte a titkomat és egyben az egyetlen, aki ezt sosem
árulta volna el. Úgy érezte, hűséggel tartozik nekem, amiért megmentettem és magam mellé vettem.

Olyan hirtelen bukkantam fel a pult mellett mintha a földből nőttem volna ki, senki nem látott
mozogni, bejönni a helységbe. Ez is a vámpírság nagy előnye volt, élveztem is.

Mögöttem megjelent Udimu is, alakja kimagasodott a mulatozók között.
Reginald rám meredt és a fejével jobb oldalra bökött.
- Két pasas behurcolt egy lányt a mosdóba, szerintem jól tele vannak nyomva anyaggal – mondta.
Bólintottam.  Ez  annyit  jelentett,  hogy  a  kezembe  veszem  a  dolgokat,  vagyis  elintézettnek

tekintheti.
- Veled menjek? – kérdezte Udimu olyan halkan, hogy a zene dübörgésében csakis én hallhattam.
- Nem kell.
A  mosdók  felé  vezető  rövidke  folyosón  izgatott  vendégek  bámészkodtak,  ideges  tekintettel

ácsorogtak hallgatva a bentről szűrődő hangokat. Senkinek nem jutott eszébe, hogy segítsen.
Nem használtam a képességemet,  egyszerű határozott  léptekkel haladtam át az utat engedő

emberek között.
Futólag  végignéztem rajtuk  és  szavak  nélkül  is  megértették,  mit  akarok.  Egymást  lökdösve

húzódtak hátra, némelyik el is iszkolt onnan.
Belöktem a női mosdó fekete lakkfényű ajtaját és beléptem az elegáns türkiz márványcsempés

helységbe. Itt is minden egyiptomi szokás szerint volt díszítve, olyan gyönyörű frízekkel a falakon,
amilyeneket csak eredeti környezetükben lehet látni.

Most nem volt időm a szépséges berendezéssel foglalkozni, bármilyen büszke is voltam rá.
A fülkék ajtók végig zárva sorakoztak, első pillantásra semmi különös nem látszott a mosdóban.

Én azonban tisztán érzékeltem a rettegő nő félelmének szagát és hallottam a szapora szívdobogását.
Könnyű  volt  megkülönböztetni  a  két  pasas  kéjesen  bűzlő  szagától,  vérükben  tomboló  vad
elszántságtól.

Egy pillanatig sem izgultak, élvezték, amit csináltak és a szervezetükbe injektált drog csak tovább
fűtötte őket. Azért hurcolták be a lányt, hogy alaposan elbánjanak vele, kiéljék beteges vágyukat
akár a nő élete árán is.

Úgy bántak vele és gondoltak rá, mintha nem is ember lenne, leigázták, megfélemlítették, és
darabokra zúzták az önbizalmát.

Rühelltem a fajtájukat, arra gondoltam, Reginald jóval korábban is szólhatott volna, a lány sokkos
állapotban volt.

Nem kellett végig kutatnom a fülkéket, pontosan az elé léptem, amelyik mögött a ziháló emberek
lapultak.

A  lüktető  zene  betöltötte  a  helységet,  rezgett  a  levegő.  Megfogtam  az  ajtót  és  egyetlen
mozdulattal  kirántottam  a  tokjából,  hatalmas  roppanás  hallatszott,  mint  amikor  elsütnek  egy
pisztolyt.

Odabent felhördült a puffadt képű pasas, aki a kisírt szemű, véres arcú lányt szorongatta. Egyik
kezével a nő száját fogta be, miközben egész testével a falhoz szorította, a másik markában egy
kilenc milliméterest tartott, egyenesen rám irányítva. Egyik térdét a nő szétfeszített combjai közé
ékelte, egyúttal saját testét is megtámasztva.

Arra  sem maradt  idő,  hogy  felocsúdjanak,  minden olyan  gyorsan  történt.  Mielőtt  a  fegyver
elsülhetett, félre söpörtem a tehetetlen lányt és ezzel egy időben megragadtam a férfi pisztolyt tartó
kezét,  kirántottam a fülkéből.  A pasas felordított,  miközben reccsenve eltört  a karja.  Meg sem
lepődtem,  hogy  a  szomszédos  vécé  fülke  ajtaja  kivágódott  és  kiugrott  a  másik  fickó  kezében
fegyverrel.

Felé pördültem, a mozdulataimnak csak az eredménye volt látható. Megszorítottam a nyakát és az
egész  testét  felemeltem  a  földről,  másik  kecses  kezemmel  elvettem  a  pisztolyát.  A  pasik
nyögdécseltek, vinnyogtak, aztán igyekeztek ellenszegülni. Elvégre az ő szemükben csak egy nő
voltam, nem tűrhették, hogy elbánjak velük. Csacsik.



A törött karú hátulról rám vetette magát, pedig pokolian fájt a karja. Elhajítottam a markomban
tartott fickót, aki az egyik nagy tükörben landolt és ripityára törte azt, aztán nem mozdult csak
hasalt  a kövön. Lesodortam a hátamon terpeszkedő lihegő pasast,  megszorítottam két kézzel  a
pólóját a nyakán és a falhoz vágtam. Nem eresztettem, egészen közel hajoltam hozzá, hogy jól
láthassa az arcom.

- Lássuk, mennyire vagy erős? Elbánsz- e velem is, mint ezzel a lánnyal? – kérdeztem halkan,
vontatottan mintha csak verset  szavalnék.  Nálamnál  öregebb vérivók beszéltek így,  akik letűnt
világokból  maradtak  itt,  nagyon  hatásos  volt.  Még  csak  meg  sem  erőltettem  magam,  ahogy
bilincsszorítással tartottam a férfit, akinek a talpa nem érintette a talajt.

- Sosem tudhatod, mikor akadsz olyannal össze, aki képes visszaütni, tán erősebb nálad. Most
börtönbe kerülsz a haveroddal, ott majd a többiektől visszakapod, amit a lánynak adtatok. Valaki
majd megtöri az akaratod, és rád kényszeríti a saját vágyát, eltipornak, mint egy férget. Nem fogják
kérdezgetni akarod-e.

- Ne, azt ne! - hörögte a férfi, és ijesztően közelről nézhette, ahogy az ajkaim mosolyra húzódnak,
az éles világításban megcsillannak hegyes szemfogaim. Mellesleg szándékosan.

A borostyán színű tekintetem perzselte az agyát, rátelepedtem a tudatára és ez fájdalmas volt,
végig égette a gerincét.

Felordított:
- Eressz!
- Imádkozz, hogy ne találkozzunk újra! – mondtam.
Elengedtem, a fickó olyan hirtelen ért földet, hogy megtántorodott és a falba kapaszkodva tudott

csak talpon maradni.
- Jézusom! – hörögte, aztán látva, hogy nem mozdulok, oldalra sasszézott a földön mocorgó társa

felé. – Mi a büdös franc vagy te? – szűkölt.
Na, hát ennyit arról, hogy azonnal látni rajtam.
Széttártam a karjaimat és gonoszul mosolyogtam.
- Aminek látszom.
A fickó lehajolt a másikhoz, közben a kövön heverő elhullajtott fegyvereket fixírozta remélve, hogy

eléri valamelyiket. Nem tudhatta, hogy azok a golyók nem ártanak nekem.
- Eszedbe ne jusson! – figyelmeztettem.
- Rohadj meg, te ribanc! – köpte felém a férfi,  felsegítette a társát, mindketten sziszegtek a

fájdalomtól, de talán jobban bántotta őket a szégyenletes vereség. – Még visszakapod ezt tőlünk!
Felvontam a szemöldököm.
– Örülj,  hogy élsz!  Ne lássalak itt  benneteket!  Ha megerőszakoltátok volna a lányt,  most  a

golyóitokat a zsebetekben vinnétek haza.
-  Csakis  a  holttestemen  keresztül,  hülye  kurva!  Sokat  képzelsz  magadról,  vegyél  vissza  az

arcodból, ocsmány vérszopó! Egy nap elkaplak és levágom fejedet.
- Éjszaka haver, szerintem éjszakát akartál mondani. Tudod, nappal nem járkálunk.
Elegem  lett  a  fickóból,  szabadon  engedtem  a  hatalmamat,  az  elméjére  terpeszkedtem  és

lebénítottam. Az összetört tükör cserepek zizegni, csikorogni kezdtek a kövön a helységben remegő
energiától. A férfi szemei kigúvadtak, levegő után kezdett kapkodni ostoba képpel. Nem engedtem
gondolkodni, a testének, hogy megmozduljon, hogy lélegezzen de elájulni sem, elvettem az akaratát.

Nem volt szokásom embereket kínozni de úgy ítéltem meg, ez megérdemli.
A pasas elsápadt, majd az ajka lilulni kezdett, a keze görcsbe rándult és az orrából vörös vércsepp

indult lefelé.
Elengedtem.
– Az embereim kivezetnek – mondtam és nem fordítottam rájuk több figyelmet.
Amikor az ajtóban megjelent három tagbaszakadt gorilla,  a helyi  biztonsági  embereim, hogy

kezelésbe vegyék a fickókat, én már a lány fölé hajoltam.
Alig tölthette be a nagykorúságot a szőkeség, üveges szemekkel reszketve guggolt a csempézett

fal tövében. Szemfestéke szétfolyt, ajkai remegtek, sokkos állapotban volt. Térdeit maga alá húzta és



átölelte a karjaival, mintha ezzel megvédhetné magát bármitől is. Rövidke szoknyája az égvilágon
semmit nem takart, pólója elszakadt a vállán és szárnyaszegett madárként csüngött. Az arca vörös és
püffedt volt, az ajka felrepedt valamelyik pofontól. Kék íriszét könnycsepp merevítette hatalmassá,
fájdalmasan gyermekivé.

Leguggoltam és megérintettem a térdét. Nem bántam, amit a két fazonnal tettem, ez a lány volt
itt a mentségem rá.

- Hallasz engem? – kérdeztem lágyan.
Semmi reakció, ugyanaz a merev tekintet.
- Minden rendbe jön, időben jöttem – hazudtam, ez nem volt igaz. Elkéstem, már megverték a

leányzót, megalázták, és még ki tudja, mire nem sikerült rákényszeríteniük.
-  Túl  könnyen engedtem el  a  mocskokat  –dünnyögtem és  ekkor  észrevettem a  kék  szemek

rezdülését.
Megvizeztem a csapnál egy kéztörlőt, óvatosan leitattam vele a lány felrepedt ajkáról a vért.

Csiklandozta az orromat a vére szaga, de könnyedén leküzdöttem az ösztöneimet.
Felszisszent.
- Aúúú! Ez baromira fáj! – nyikkant és lefogta a kezemet.
- Hogy hívnak? – kérdeztem és elhajítottam a kéztörlőt.
A leányzó megdörgölte a szemét, egyúttal még jobban szétkente a sminkjének maradványait, de a

könnyeit sikerült ledörzsölnie.
- Roni vagyok.
- Jól van, most felkelünk innen és hívok neked egy taxit. Nem bánnám, ha orvoshoz mennél.
A lány felkapta a fejét.
- Orvoshoz? Nem kell nekem orvos, nincs semmi bajom. – nagyon határozottan csengett mégsem

volt elég meggyőző.


