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Minden jog fenntartva!

"Egy homokszemben lásd meg a világot,
Egy vadvirágban a fénylő eget,

Egy órában az örökkévalóságot,
S tartsd tenyeredben a végtelent!"

 
-William Blake-



I. rész A sötétség fia
Kate néni

Ismét eltelt egy esztendő, huszonkilenc éves lettem. Oly sok bizonytalansággal és várakozással
töltött hónap után végre megtörtént! Megjelent a könyvem első, majd nem sokra rá a második része
is egy neves kiadó gondozásában. Határtalan volt az örömöm. Ezzel valóra vált minden álmom,
hiszen ott láthatom a könyvesboltok és a könyvtárak polcain, visszaköszön rám a kirakatok üvegei
mögül. Boldogsággal tölt el, ha láthatom, hogy az emberek magukkal viszik, hogy aztán a buszon
vagy a vonaton olvashassák.

Az elismerés, az elfogadottság iránti vágy ott munkál mindannyiunkban. Ki kétségbe vonja ezt,
vagy tiltakozik ellene, az egész egyszerűen nem ismerte még fel saját értékeit. De bármilyen sokra is
vittük  életünkben,  nem  szabad  megfeledkeznünk  arról,  honnan  indultunk,  és  azokról,  akik
hozzásegítettek bennünket a felemelkedéshez. Akik mellettünk álltak és biztattak akkor is, mikor
már úgy éreztük, meghalt a remény.

Ideje  volt,  hogy  elutazzak  Észak-Angliába  az  én  jóságos  nagynénémhez,  kinek  színes  és
lebilincselő meséi, különleges történetei a vámpírokról végül oda vezettek, hogy író lett belőlem.
Látni akartam őt és köszönetet mondani neki, mert nélküle semmire sem vittem volna.

Kate néni – teljes nevén Katherine Geltfly – egy kedves kis vidéki kúriában, Raven Cottage-ban élt,
ami viszonylag távol esett a lakott területektől. A ház viktoriánus stílusban épült. A beltér tágas volt
és  világos;  antik  bútorok,  értékes  festmények,  régiségek,  drága  függönyök  és  szebbnél  szebb
szőnyegek tették hangulatossá. Mintha megállt volna az idő e barátságos hajlékban. A nappalin
keresztül lehetett eljutni a ház hátulsó részeibe, ahol az étkező, a konyha és a fürdőszoba kapott
helyet.

A  nagynéném konyhájában mindig  katonás  rend és  makulátlan tisztaság uralkodott.  Aki  ide
belépett,  annak mesébe illő látvány tárult  a szeme elé.  Valódi  boszorkánykonyha volt  ez a szó
minden értelmében. Négy, fehér csipkefüggönnyel díszített ablakon át jutott be a fény, s világította
meg a kézzel faragott régi szekrényeket és a fával fűtött tűzhelyet. Legfőbb érdekessége, hogy
bárhová  is  tévedt  tekintetünk,  minden  teli  volt  szárított  és  száradó  félben  lévő  gyógy-  és
fűszernövényekkel.  A  plafonról  levendulák  lógtak  le,  a  polcok  áttetsző  üvegeiben  babérlevelek
zöldelltek, az ablakpárkányra helyezett köcsögökben körömvirág és kamilla árasztotta mesés illatát.

Mikor beteg voltam, Kate néni mindig lejött a konyhába, kotyvasztott valamit a tűzhelyen, vagy
épp valamilyen teát készített nekem. Emlékszem bármit is hozott, két dolog biztos volt: a borzalmas
íz, és hogy másnapra mindig jobban lettem tőle.

Katherine  Geltfly  sokban  különbözött  a  legtöbb  angol  vénkisasszonytól.  Őket  főként  a
pletykálkodás,  a  kötés  vagy a  foltvarrás  kötötte  le.  Na meg az,  hogy minél  előkelőbb színben
tüntessék fel magukat, s hogy vendégeiknek a kétszáz éves kicsiny, díszes és módfelett értékes
teáskészletből szolgálják fel az ötórai teát és süteményt. Öltözködési stílusuk is mintha megrekedt
volna Agatha Christie regényeinek korában; bár ha más szemszögből nézzük, ők legalább ápolják a
hagyományokat.

Kate néni  velük szemben egészen másfajta  hagyományokat  ápolt.  Ő,  aki  ír  és  kelta  ősökkel
büszkélkedhetett, szeretett elkalandozni a múltban. Hétköznap, amikor be kellett mennie a városba
vásárolni  vagy  elintézni  ügyes-bajos  dolgait,  nem  különbözött  a  többi  hölgytől.  De  abban  a



pillanatban, amikor hazaért, utcai viseletét arany és smaragd színekben pompázó hosszú ruhára
cserélte. Búza szőke, göndör fürtjeit kibontotta, így azok a vállára omlottak. Cipőjét levetette és
mezítláb  járt-kelt  a  házban  és  a  kertben.  Ilyenkor  megszólalásig  úgy  festett,  mint  egy  kelta
tündérkirálynő.

Ő így érezte jól magát; független volt és szabad. Irigyeltem is e tulajdonságokért. Félvállról venni
a dolgokat, nem bánkódni miattuk és a mának élni úgy, hogy közben belecsempésszük a jelenbe a
régmúlt idők szépségeit.

Végre megérkeztem. Az út a színpompás tavaszi erdőn át vezetett, s amint kiértem a fák közül,
már meg is pillantottam a rég látott kedves kis házat és a kertet körülvevő alacsony kőkerítést,
melyet  befutott  a  vadszőlő.  Alig  tíz  lépés választotta el  a  fehérre festett  kertkaput az erdőtől,
ahonnan kikövezett ösvény vezetett a kúria bejáratáig.

Kate  néni  ekkor  lépett  ki  a  házikó ajtaján,  és  kitárt  karokkal  sietett  elém.  Oly  jó  volt  újra
viszontlátni.  Mintha  semmit  sem öregedett  volna,  inkább  fiatalodott.  Halvány  arcának  vonásai
kisimultak, smaragd szemei ragyogtak, rózsaszín ajkai széles mosolyra húzódtak. Annyi szeretettel
és melegséggel ölelt magához, amennyit még senki mástól nem kaptam. Hiányoztak már ezek az óvó
karok! A csomagok kiestek a kezemből...

Sokáig álltunk így összeölelkezve, végül kissé eltolt magától, hogy alaposan szemügyre vehessen.

– Nőttél tavaly óta! – állapította meg.

Bár e kijelentését minden évben elismételte, tartok tőle, hogy mikor majd betöltöm az ötvenet,
ugyanígy fogad majd.

– Te pedig fiatalabb lettél! – nevettem rá.

Az igazat megvallva Kate nénin sosem látszott meg a kora. Első ránézésre ötvenesnek tűnt, de
amikor nevetett és jól érezte magát, még tíz évet nyugodtan letagadhatott.

– Miket nem mondasz! – hárította el, ám a pír, ami megjelent orcáján igazolta, hogy jólesik neki a
dicséret. Azonban hamar elkomorult, amint alaposabban szemügyre vett. – Sápadt vagy, szegénykém
és nyúzott is!

Igaza  volt.  A  könyvemmel  kapcsolatos  teendők,  az  író-olvasó  találkozók,  dedikálások  és  a
kiadómmal való tárgyalások, egyeztetések valóban kimerítettek. Kate néni a fejét csóválta, majd
felvette a csomagjaimat és megindult velük a ház felé.

– Te csak maradj itt, drágám! – szólt vissza. – Mindjárt jövök.

Tűnődve néztem utána. Legszívesebben felmentem volna a szobámba, hogy aludjak pár órát. Így
elképzelésem sem volt  róla,  miért  kell  a  kert  közepén ácsorognom ahelyett,  hogy bebújnék az
ágyamba.  A  nagynéném hamarosan  visszatért,  karján  szépen  hímzett  barna  pokrócot  és  puha
díszpárnát tartott. Terhét a hatalmas, árnyas tölgyfa tövébe elhelyezett széles, öreg padra rakta le,
majd felém fordult és elmosolyodott.

– Kellemes, friss a levegő. Vétek ilyenkor a házban tartózkodni.

Kate néni egy földre szállt angyal volt. Mindig tudta, mi a legjobb nekem. A kert nyugalma,
harmóniája,  a virágok,  az avar és a közeli  erdő balzsamos illata,  az embert bármikor magával
ragadja. Ezért nem is kérettem magam tovább. Levetettem a vékony kabátot, inget, cipőt, majd



bebújtam a  takaró  alá,  és  kényelmesen  elhelyezkedtem.  Kate  néni  ismét  bement  a  házba,  és
nemsokára nagy bögre langyos gyógyteával tért vissza.

– Nem csak kimerült vagy, hanem rendkívül feszült is! – állapította meg.

– A városi élet mellékhatásai – vontam meg a vállam.

– Persze, a városi élet... – nézett rám sokatmondóan. – Ez majd segít! – biztosított.

Azzal a kezembe nyomta a bögrét. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy jóízűen kortyolgattam azt a
majdhogynem fekete színű, erős illatú, kissé kesernyés itókát. Kate néni ugyanis sosem ízesítette a
maga készítette  teákat.  Mindig  azt  mondta,  hogy  a  cukor,  a  tej  vagy  a  citrom közömbösíti  a
hatásukat,  s  emiatt  vétek  belerakni  bármelyiket  is.  Az  évek  alatt  már  hozzászoktam  különös
hóbortjaihoz,  így  zokszó  nélkül  ittam ki  a  bögre  tartalmát.  Majd  hanyatt  dőltem,  és  csendben
végigtekintettem a kerten, amely teljes pompájában tárult elém.

Igazi vidéki stílusú angolkert volt. Onnan, ahol feküdtem, beláttam az egészet. A hangulatos,
alacsony kőkerítés és a házhoz vezető kanyargós, zegzugos, kéregzúzalékkal borított keskeny ösvény
szépen kiemelte a magasabb és alacsonyabb növényeket és a buja zöld pázsitot. A fehérre festett
kiskapu feletti fapergolát sárga, fehér és vörös színekben pompázó rózsák futották be. Az ösvény
mellett levendula, mályva, szarkaláb, viola nyílott; erős illatuk az egész udvart belengte. A díszfüvek
és a virágzó gyümölcsfák ütemesen ringatóztak a reggeli szellőben.

A  béke  és  a  harmónia  kicsiny  oázisa  volt  e  hely,  hol  kisimult  a  gondok  felhőzte  homlok,
megnyugodott  a  test,  szabadon szárnyalt  a  lélek.  Boldogság járta  át  a  szívemet:  ha létezik  az
édenkert, akkor én megtaláltam! Egyszerre könnyek szöktek a szemembe és elszorult a torkom. Kate
nénivel kicsi korom óta szavak nélkül is megértettük egymást. Most sem volt ez másként. Kezét előre
nyújtotta, megcirógatta az arcomat, s részvéttel a hangjában így szólt:

– Legalább két tonnát nyomtak a csomagjaid. Már csak ebből is ki tudtam deríteni, hogy végleg
elköltöztél apádtól.

– Nem az apám! – töröltem meg a szemem.

– Biológiailag az, még ha nem is viselkedik szülőként.

– Arra gondoltam, hogy kiveszek egy lakást Londonban, aztán majdcsak lesz valahogy...

– London nagyon drága város! – gondolkodott el. – Még egy sikeres írónak is sokba kerül. Kezdjük
ott, hogy a városi élet nem neked való. Egy művésznek szabadságra, függetlenségre van szüksége
ahhoz, hogy alkothasson. Nem látom be, miért ne költözhetnél ide, hozzám?! Jól tudom, hogy mindig
is ez volt legtitkosabb vágyad, gyermekként is sokat álmodoztál róla. Ezért is eredtek meg az imént a
könnyeid, szegénykém.

– Nem mertem ekkora szívességet kérni! – pislogtam rá meghatottan.

– Ez mindig is az otthonod volt – tekintett körbe –, és az is lesz, akkor is, ha én már eltávozom
erről a világról. A végrendeletemben már akkor rád hagytam, mikor az első nyaradat töltötted itt.

– De Kate néni... – próbáltam tiltakozni.

– Így akarom! – vágott közbe határozottan. – Nincs érdemesebb, akire hagyhatnám. A testvérem –
vagyis  az  apád  –,  nincs  mit  szépíteni,  mindketten  tudjuk,  hogy  eltékozolná.  Vagy  bérbe  adná



idegeneknek, kik lelaknák a házat és tönkretennék a kertet, ami a két kezem munkája. Te viszont,
tudom,  csak  a  legszükségesebb  átalakításokat  végeznéd  el  rajta.  Talán  kicsit  fiatalosabbá
varázsolnád, ami érthető is.

– A kúria így jó, ahogy van! – néztem elszántan smaragdzöld szemeibe. – Soha semmit nem
akarnék megváltoztatni rajta. És különben is, nem értem miért beszélünk erről. Száztíz évig fogsz
élni!

– Csak addig? – nevette el magát, majd megfogta a kezemet. – Raven Cottage az igazi otthonod!
Szóval, itt maradsz?

– Itt! – vágtam rá habozás nélkül, és szorosan átöleltem.

Megkönnyebbülten dőltem vissza a párnámra. Régóta el akartam már költözni otthonról, attól az
embertől, akitől sosem kaptam szeretetet. S mostantól végre álmaim házikójában lakhatok!

– Akarod, hogy meséljek neked? – kérdezte mialatt betakart.

– Az jó lenne! – feleltem lelkesedve. – Ha a meséid nem ihletnek meg, ma nem lennék író. Sosem
fogom tudni eléggé meghálálni.

– Már meg is háláltad, kis drágám! – legyintett. – Örömömre szolgál, hogy megoszthatom veled
ezeket a történeteket, s az még inkább boldogsággal tölt el, hogy le is jegyzed a szavaimat. Ily
módon engem is halhatatlanná teszel.

– Tehát?! – vontam föl szemöldökömet. – Mi a következő történet, mellyel megörvendeztethetem
az olvasóimat? A vámpírokról már mindent leírtam. Most bizonyára a vérfarkasok következnek –
dörzsöltem izgatottan a tenyeremet. Vagy van esetleg még valami, amit nem mondtál el Landrote-ról?
– kérdeztem izgatottan.

Landrote a vámpírok valaha élt legerősebb vezére volt. Élettörténetét Sötét szárnyak című két
regényemben  örökítettem  meg,  természetesen  a  Vámpír  Herceg  személyes  hozzájárulásával.
Gyermekként láttam őt először, amikor nekem adta a Quangráját, vagyis azt a medált, mely egy
hollót mintázott, karmai közt tőrrel. Ez volt Landrote jelképe. Aki a medált viseli, azt a Vámpír
Herceg  a  Danamájává,  azaz  a  védencévé  fogadja.  E  becses  talizmánt  azóta  sem vettem le  a
nyakamból.

– Ki kell, hogy ábrándítsalak – mosolyodott el Kate néni –, de most nem Landrote-ról, és nem is a
vérfarkasokról fogok mesélni. Az, akiről e történet szól, legalább olyan érzékeny lelkületű, ám erős
és bátor, mint te vagy Landrote. Ő sem jött ki az apjával, és hozzád hasonlóan nem érezte jól magát
abban a környezetben, melyben élt. Pedig köztiszteletben álló nemesifjú volt. Ám gyermekkorától
fogva tudta, hogy nagyobb tettekre hivatott!

Udvarház a pusztaságban
Ó-Kasztília, 1319

 

Forró, nyári nap volt. A szokatlan hőség valósággal végigperzselte az öreg Kasztília érintetlen,
vad tájait. A száraz fűszálak megadóan hajoltak rá a szikkadt földre. Egyetlen kósza felhő sem úszott
az azúrkék égbolton, csupán imitt-amott meredezett néhány bokor vagy fa, melyek némi árnyékot
szolgáltattak. Levél sem rezdült. Semmilyen élőlény nem merészkedett elő rejtekéből. A hőséget a



délutánra megélénkülő szél sem tette elviselhetőbbé. A forró levegő azonnal megtelt homokkal és
porral, így a legkevésbé sem enyhítette a már napok óta tartó tikkasztó meleget.

Ám mindennek ellenére a Kantábriai-hegységtől néhány mérföldnyire, délkeletre mégiscsak volt
élet.  Kopár  dombok,  sziklák  és  gyér  facsoportok  által  határolt  többhektárnyi  birtok  közepén,
hatalmas, fehérre meszelt tornácos udvarház állott. Élénk téglavörös tetőcserepei csak úgy vibráltak
a rá tűző napfényben.

A birtokhatár közelében jókora nádas és óriásra nőtt fűzfák fogtak körbe egy békáktól, rovaroktól
és  vízimadaraktól  hemzsegő  áttetsző  vizű  tavacskát,  mely  valóságos  kis  oázis  volt  a  szomjas
utazóknak  és  az  állatoknak.  Ám  most  itt  is  minden  mélységes  csendbe  és  mozdulatlanságba
burkolódzott.

Ez a kihaltság szöges ellentétben állt az udvarházzal, ahol még ilyenkor sem állt meg az élet.
Hiszen  az  épületben  legalább  oly  kellemes  hőmérséklet  uralkodott,  mint  az  északabbra  épült
kastélyokban. S ez jókedvűvé, kevésbé elcsigázottá tette az ide betérőket.

A hatalmas kétszárnyú kapun belépve rögtön egy lenyűgözően szép, árnyas belső udvar tárult
szemük elé. A talaj világos színű, simára csiszolt kövekkel volt kirakva. Rajtuk óriási cserepekben
egymás mellett  zöldellő  pálmafák meredtek az  ég felé.  Csendesen csobogó márványszökőkutak
biztosították  a  páradús  levegőt.  Barátságos,  árnyékot  adó  lugasok  padjai  hívogatták  a  pihenni
vágyókat. A szolgák és cselédek éltek is e kiváltsággal, melyet a ház ura engedélyezett számukra. És
bár csak néhány percre ülhettek le, s moshatták meg arcukat a hideg vízben, hálásak voltak uruknak
e kis figyelmességért.

Señor  Don  Felipe  Bartalomé  García  Hernández  csupán  tizenkilenc  esztendős  volt,  ám
gyermekkora óta arra nevelték, hogy idővel átvegye édesatyja, Don Rodrigo helyét, és ezzel együtt a
hatalmas birtok irányítását. Sajnos úgy tűnt, hogy nemsokára elérkezik e pillanat.

Don Rodrigo immár hatvanöt esztendős múlt, egészsége jelentősen megromlott. Hónapok óta ki
sem mozdult  szobájából,  csak az  ágyat  nyomta.  Hajdan,  fiatalkorában sok csatában vett  részt,
ellenségei  félve  és  tisztelettel  ejtették  ki  a  nevét.  Családja  ősi  birtokát  biztos  és  erős  kézzel
irányította, akárcsak hajdan az atyja – Felipe nagyapja –, aki szigorúságáról éppoly híres volt, mint
nagylelkűségéről. Fia ebben, sajnos, egyáltalán nem emlékeztetett rá. Szívesebben birtokolta inkább
a könyörtelen és kíméletlen jelzőket.

Don Rodrigo – ahogy azt elvárták tőle – egy hozzá hasonló előkelő családból választott magának
feleséget. Boldogok voltak, már amennyire az ilyen előre eltervezett frigyekben boldog lehet az
ember.  Felesége nemsokára életet  adott  Felipenek,  azonban nem élvezhette sokáig az anyaság
örömeit. Fiúk első születésnapja előtt az asszony tüdővészben elhunyt.

Férjét viszont láthatóan nem verte bilincsbe a gyász. A szolgák arról kezdtek suttogni, hogy az
uraság nem üzleti  ügyekben utazik  Franciaországba,  hanem kellemesebb elfoglaltság miatt.  Ez
egészen addig szóbeszédnek minősült,  míg az úr egy alkalommal egy három éves forma szőke
kisfiúval a karján tért haza külhonból. A gyermek anyjával idestova negyedik éve szeretők voltak.
Rajongtak egymásért,  ám a hölgy francia volt,  ráadásul  közrendbéli.  Don Rodrigo bármennyire
szerette,  nem  vehette  feleségül.  Az  asszony  a  megismerkedésük  után  kilenc  hónappal
megajándékozta egy fiúgyermekkel, akiről ugyanúgy hallgatni kellett, mint házasságon kívüli bűnös
viszonyukról.

Miután az uraság felesége meghalt,  szeretője már nem érte be a másodhegedűs szerepével.
Követelni kezdte, hogy Don Rodrigo vegye el feleségül, különben árvaházba adja közös gyermeküket.



Az uraság ezen rendkívüli módon felbőszült. Csúnyán összevesztek az asszonnyal, s látva hogy a
fiúcskát semmiképp nem bízhatja egy ilyen anya gondjaira, magával vitte Spanyolországba. Bár
nevét nem adhatta neki, sajátjaként nevelte és szerette. Gyermekével – akit Damiennek neveztek el –,
sosem éreztette  senki,  hogy  őt  csupán  befogadták.  Felipe  egyenesen  rajongott  a  bátyjáért.  A
cselédek pedig ugyanúgy kiszolgálták és lesték az óhajait, mintha törvényes gyereke lett volna a
családnak.

Mire betöltötte huszonegyedik életévét, magas, jóképű fiatalember vált belőle. Anyjától örökölt
ezüst szőke, hosszú, egyenes haját a tarkója alá kötve hordta. Hidegen csillogó világoskék szemei,
előkelő pillantása és enyhén hosszúkás, sápadt arca megigézett minden nőt. Kifogástalan nevelésben
részesült, mindig udvarias és előzékeny volt mindenkivel. Bár rossz tulajdonságai közé tartozott
túlságosan  hízelgő  modora,  ezzel  viszont  sokakat  megnyert  magának.  Keveredett  benne  apja
lobbanékony, forróvérű spanyol mentalitása, és anyja kissé számító természete.

Jó szónoki képessége miatt apja többször is megemlítette neki,  hogy érdemes lenne politikai
pályára  lépnie.  Másik  javaslata  a  katonai  pálya  lett  volna,  hiszen  Damien  vitathatatlanul
vezéregyéniségnek született. De sajnos, korántsem az a fajta, ki csapatai élén harcolna. Ő mindig is
a háttérből  szerette irányítani  az eseményeket.  A fiú  ezért  az ilyen felvetések hallatán csupán
rejtélyesen mosolygott,  s  a kérdés,  hogy akar-e kezdeni  valamit  az életével,  továbbra is  nyitva
maradt.  Az  egyetlen  kedvelt  elfoglaltság,  mely  igazán  érdekelte  és  lekötötte  figyelmét,  az  az
orvostudomány volt, melybe akkoriban teljesen beleásta magát. Ám sosem vált belőle valódi doktor.
Persze éhenhalástól még így sem kellett tartania. Don Rodrigo ugyanis úgy írta meg végrendeletét,
hogy idősebbik fia soha ne szenvedjen hiányt semmiben.

Damien tehát úgy élt, akár egy király, miközben megmutatkozott kicsapongó természete is: nem
egyszer olyan szoknya után futott, ami után nem lett volna szabad. A dühös férjek vagy vőlegények
természetesen mind elégtételt akartak rajta venni. Damien, korához képest kissé vékony volt, és a
testi erő ugyanúgy hiányzott belőle, miként a bátorság. S mivel jobb szerette kardját a hüvelyében
tudni, öccse volt kénytelen megvédeni helyette családjuk hírnevét és becsületét.

Felipe tökéletes ellentéte lett bátyjának. Magas volt ő is, akárcsak apjuk. Különlegesen szép,
finom vonású, hosszúkás arcával, sötétbarna, igéző szemeivel, vállára omló, csillogó gesztenyeszín
hajával és hajlékony, kecses, izmos alkatával korának férfiideáljának számított. A spanyol hölgyek a
lábai előtt hevertek, de ez úgy látszott, egyelőre hidegen hagyja. Energiáit inkább a birtok ügyeinek
intézésére fordította, s arra, hogy kirángassa Damient a bajból.

Felipe más volt, mint a vele egykorú ifjak, s ezt szép lassan ő maga is kezdte felfedezni. Fiatal
kora ellenére olyan erővel és gyorsasággal bírt, mely már-már az emberfelettivel volt határos. Ezért
csak akkor párbajozott,  ha az  valóban elkerülhetetlenné vált.  Különösebb jelentőséget  azonban
mindaddig nem tulajdonított különleges képességeinek, míg be nem következett az az esemény, mely
gyökerestül felforgatta és megváltoztatta az életét.

A különös jótevő
A hőség csak késő délutánra mérséklődött. Az udvarházban a szieszta után ismét elindult a munka.

De a szolgák nem nevetgéltek, nem hangoskodtak, mint általában. Lehajtott fejjel,  lábujjhegyen
járt-kelt mindenki. Baljós csend telepedett a birtokra.

Felipe és Damien egész nap, egész éjjel  apjuk betegágyánál virrasztottak. Don Rodrigo csak
ritkán tért magához, és akkor is mindössze pár perc erejéig. Óráról órára gyengébb lett, majd nem
sokkal hajnali négy előtt végleg megtért atyáihoz. Damien sírt, öccse csak bámult maga elé szótlanul.
Szívét nem öntötte el a keserű gyász, mint ahogy ezt jó előre sejtette.



Gyermekkori képek kezdtek felderengeni előtte. Apját látta maga előtt,  amint legidősebb fiát
ajnározza. Felipe volt a törvényes örökös, de ez csupán annyiban foglalkoztatta, hogy tudta, lesz ki
továbbviszi ősi nevüket. A lehető legszigorúbban nevelte a fiút. Az ifjú spanyol grand pedig valóban
mindent megtett, hogy atyja büszke lehessen rá. Kitűnő lovas, íjász és vívó lett belőle; folyékonyan
beszélt  latinul,  franciául  és  portugálul.  Erőn  felül  teljesítette  az  elvárásokat,  mégsem  tudott
megfelelni Don Rodrigonak, aki csak egyre többet és többet követelt tőle.

Felipe kezdett összeomlani. Egyre kevesebbet aludt, alig evett, csak árnyéka volt önmagának. Ezt
már Damien sem nézhette tétlenül, így beszámolt apjuknak öccse állapotáról, s könyörgött neki,
hogy engedélyezzen több szabadságot a fiúnak. Don Rodrigo engedett kedvence kérésének, és Felipe
két héten belül újra a régi volt. Ez az eset még közelebb hozta a testvéreket egymáshoz.

Miközben ő gyermekkora szomorú emlékeit  idézte fel,  Damien letörölte könnyeit,  és öccsére
tekintett.  Arcán már nem szomorúság ült,  hanem aggodalom.  Felipe és  az  udvarház jelentette
számára a biztonságot, soha nem ismert másfajta életet. Ezért rettegett, hogy öccse kiadja a neki
járó örökséget, s ezzel együtt az útját is. Hiszen apjuk halálával, a törvény szerint, már nem volt
keresnivalója a birtokon.

Miután annak rendje s módja szerint lezajlott  a temetés, és az utolsó meghívott is távozott,
megragadta hát az alkalmat,  hogy szót ejtsen félelmeiről  fivérének.  Felipe apjuk ódon,  puritán
berendezésű dolgozószobájába vonult vissza, ami immár az ő tulajdonát képezte, csakúgy, mint az
egész birtok. Leült a nagy ébenfa íróasztal mögötti székbe, és megpróbált belemélyedni az előtte
heverő irathalmaz tanulmányozásába, de nem járt sok sikerrel. Csak betűket látott maga előtt, amik
összeolvasva értelmetlen zagyvaságokká váltak.

Végül több órás szenvedés után félretolta az iratkötegeket, fejét a szék támlájának vetette, és
lehunyta a szemét. Bár tizenhét éves kora óta önállóan látta el a birtok ügyes-bajos dolgait, most
hogy apjuk eltávozott, hirtelen nagyon egyedül érezte magát. Hatalmas felelősség nyomta a vállát:
úgy vélte, túl nagy teher ez egyetlen embernek. Pedig a kisujjában volt minden. Ismerte az udvarház
és a birtok minden négyzetméterét, tudta hogyan kell bánni a szolgákkal, hogy azok ne félelemből
dolgozzanak. Személyesen ismerte mindegyiküket, s néha el is beszélgetett velük. Jó üzleti érzékkel
áldotta meg a természet, így nem egészen egy év alatt felvirágoztatta otthonukat, s megduplázta
jövedelmüket.

Voltak  bérlői,  ültetvényei  nemcsak Spanyolországban,  de  a  világ  szinte  minden szegletében.
Ménese Andalúziában, birkái és birtokai Skóciában. Jó kapcsolatot ápolt a szomszéd földek uraival és
a legtöbb granddal.  Úgy tűnt,  minden rendben van,  mégsem volt  elégedett  önmagával.  Valami
hiányzott az életéből, amit sehogy sem bírt megmagyarázni.

– Zavarhatlak, Felipe? – zökkentette ki elmélkedéséből bátyja hangja.

A fiú kinyitotta a szemét, és megeresztett egy szomorkásra sikeredett mosolyt.

– Gyere csak be!

Damien becsukta az ajtót maga mögött, odasietett öccséhez és leguggolva mellé a karjára tette a
kezét.

– Túl sokszor látlak ilyennek! Mi bánt ennyire?

Az ifjú spanyol grand hosszasan nézett fivére hideg kék szemeibe.

– Csak az a különös érzés, miről már oly sokszor tettem említést neked. Mintha... – egy pillanatra



megakadt, s összevonta szép ívű szemöldökét – … mintha nem erre az életre születtem volna.

– Bolondokat beszélsz! – nevetett fel a bátyja. – Nagyszerűen kezedben tartod itt a dolgokat. Nem
ismerek senkit, ki méltóbb lenne arra, hogy apánk helyét átvegye. Na, fel a fejjel!

– Te mindig képes vagy felvidítani! – sóhajtotta Felipe és megpaskolta Damien vállát.

– Talán már nem sokáig – komorult el váratlanul a fivére.

– Ezt hogy érted?

– Most, hogy apánk itt hagyott minket... – felállt és idegesen járkálni kezdett. – Hiszen tudod, mit
akarok mondani!  –  fordult  szembe testvérével.  Arca olyan sápadttá vált,  mint az asztalterítő.  –
Törvénytelen gyerek vagyok! S bár a végrendelet szerint kapok tőled járandóságot, jogodban áll
megválni tőlem.

Felipe nem akart hinni a fülének.

– Megválni tőled? – ismételte döbbenten, mialatt lassan felemelkedett ültéből. – Nem értem, miről
hadoválsz! Te azt gondolod rólam...? Hát ilyennek ismersz?! Tudd meg, ha önszántadból mennél,
akkor sem engednélek! Egy család vagyunk, még akkor is, ha nem apánk nevét viseled. Nyomósabb
érv kell nekem ahhoz, hogy elkergesselek, mint holmi idejét múlt törvény!

Damien meghatottan és szótlanul állott néhány percig, majd boldogan ölelte keblére öccsét.

– Köszönöm, Felipe! Ha tudnád, mily sokat jelentenek a szavaid!

– Többet nem akarok hallani erről! – mosolyodott el a fiatalember. – Most pedig megyek, és járok
egyet.

– Veled tartok!

– Szeretnék kicsit egyedül lenni, ha nem haragszol.

– Aggódom érted! – csóválta rosszallóan a fejét Damien. – Talán mégis jobb lenne ha...

– Jól esik, hogy törődsz velem! – szorította meg a karját Felipe. – Ígérem, a közelben maradok.
Nem hagyom el a birtokot.

Azzal magára kapta fekete zekéjét, átdobta a vállán köpenyét, oldalára csatolta a kardját, és
kilépett a szobából. Ahogy végighaladt a fáklyákkal megvilágított folyosókon, szolgái és cselédei
mélyen hajbókoltak előtte. Átvágott a belső udvaron, ki a főkapun, és megindult az istállók irányába.

A forróság az est közeledtével jelentősen mérséklődni látszott, mely embert és állatot egyaránt
jókedvre derített. A lovak az itatók mellett álldogáltak, majd nekiiramodtak és egymást versenyre
hívva  kergetőzni  kezdtek.  Felipe  megállt  a  közelükben,  és  boldogan  figyelte  őket.  Egész
belefeledkezett pajkos játékuk látványába, mire nagy sokára felocsúdott és tovább ballagott a nem
messze magasodó kopár dombok irányába.

Már teljesen besötétedett, a felhőtlen égbolt első csillagai is előbújtak rejtekükből. Ígéretet tett
bátyjának, hogy nem hagyja el a birtokot, ám amint megállt és visszanézett, tekintete a gyászba
öltözött udvarházon állapodott meg. Semmi kedve nem volt még visszamenni oda. Percenként akadt
valaki, aki részvétét kívánta kifejezni neki, míg ő csendre és magányra vágyott. Ezért úgy határozott,
bóklászik még néhány órát. Soha nem félt a sötétségtől és az éjszakától, még gyermekkorában sem.



Szolgáit sokszor rémítette halálra, amikor összeakadtak vele valamelyik homályos, kietlen folyosón.
Így most is bátran vágott neki a kopár dombokhoz vezető útnak.

A hold lassacskán felkelt, segítve ezzel a tájékozódást. Ezüstös fénye gyéren megvilágította a
lovak és kocsik által kitaposott poros ösvényt. A fiatal spanyol grand azonban letért a jól ismert útról.
Akaratlanul tette ezt, hisz annyi minden kavargott a fejében. Mire ráeszmélt, hogy nem arra halad,
amerre eredetileg tervezte, már mérföldekre járt birtokától. Szerencsére az egész környéket úgy
ismerte, mint a tulajdon tenyerét. Pontosan tudta, melyik irányban van az otthona.

Mielőtt azonban visszafordulhatott volna, ismét hatalmába kerítette az a különös érzés. Ahogy az
ég felé emelte fejét, a hold sugara rávetült könnyektől fénylő szomorú arcára.

– Nem erre születtem! – suttogta. – Akármit is mond Damien, kell lennie másfajta életnek is
ezenkívül!

Alighogy ezt kimondta, egy árnyalak tűnt fel közvetlenül előtte. Felipe hátrahőkölt és előrántotta
a kardját. Fogalma sem volt honnan került hirtelen elő ez az ember formájú kísértet. Hiszen a táj
köröskörül teljesen sivár volt. Sehol egy fa vagy szikla, ami mögé el lehetne rejtőzni. Mégis, az
idegen láthatóan a semmiből bukkant elő.

– Ki maga? – szegezte neki a kérdést Felipe.

Nem érkezett válasz, így a fiú összeszedve minden bátorságát, előrébb lépett, de a titokzatos árny
abban  a  pillanatban  köddé  vált.  A  fiatalember  ide-oda  forgolódott  miközben  izzadságcseppek
csurogtak le tűzben égő homlokáról. Szemei tágra nyíltak, kezében remegett a fegyver. Percek teltek
el, de a kísértet nem bukkant fel újból. Felipe kezdett megnyugodni és igyekezett elhitetni magával,
hogy amit látott, az csupán képzelete szülötte. Kétség nem fér hozzá, kimerültebb volt, mint valaha.
Végül visszadugta kardját hüvelyébe, és elindult hazafelé.

Alig  tett  meg pár  lépést,  amikor  hátulról  két  erős  kar  fonódott  a  teste  köré,  de úgy,  hogy
moccanni sem tudott  tőlük.  A fiú egyetlen gondolata az volt,  hogy bizonyára meglesték,  amint
elhagyta a birtokot,  s  most minden bizonnyal  el  akarják rabolni.  Gyermekkorában egyszer már
sikerrel jártak, és apja súlyos aranyakat fizetett azért,  hogy visszakapja örökösét.  Mély nyomot
hagyott  ez  akkor  Felipében.  Azt  követően,  hogy  fogva  tartói  elengedték,  a  sokk  miatt,  mit
elszenvedett, egy hónapon át nem bírt megszólalni.

Rettegve idézte fel  a kisfiúként átélteket;  egyedül az járt a fejében, nem akarja,  hogy ismét
megtörténjen!  Megkísérelte  kiszabadítani  magát,  támadója  ekkor  azonban egyszerűen belevájta
tűhegyes fogait  a  nyakába.  Felipe ordított  fájdalmában,  ám az idegen hamar befogta a  száját.
Kétségbeesetten vergődött a vasmarkok és fogak szorításában, majd a vérveszteségtől fokozatosan
gyengülni kezdett, s egy percen belül minden ereje elszállt. Az idegen ekkor elengedte, és ő a földre
hanyatlott, akár egy rongybaba. Pár pillanatra az eszméletét is elvesztette, s mikor újból felnyitotta a
szemét,  végre vethetett  egy pillantást  a férfire.  A hold megvilágította kopott  köpenyét,  sápadt,
mocskos arcát, vigyorgó, vértől csöpögő ajkát, melyből időről időre kivillantak hegyes fogai. Arca
többi részét elfedte a csuklyája.

Felipe vallásos neveltetésben részesült, így bizonyos volt benne, hogy e teremtmény csakis maga
a Sátán lehet. Támadója éhes ragadozóként méregette egy darabig, majd egyszerre eltűnt a vigyor
az arcáról. Vészjósló tekintetéből a fiú egyértelműen kiolvasta, hogy ütött az utolsó órája. A férfi a
következő pillanatban már rá is vetette magát. Felipe velőtrázó sikolyt hallatott. De mielőtt az éles
fogak ismét átfúrhatták volna az ütőerét, gyilkosa megmerevedett és felkapta a fejét. Sötét szemei
egyetlen pontra szegeződtek, s tartásából már korántsem sugárzott az iménti eltökéltség. Egyszerre



rémület ült ki vonásaira.

Felipe amennyire tudta, oldalra fordította a fejét. Tőlük alig háromlépésnyire egy kalapot viselő,
bő köpenybe burkolódzó alak állott. Arca kivehetetlen volt, és bár meg sem moccant, tartásából erő
és méltóság áradt.

– Takaródj! – szólalt meg egészen halkan, ám hangja rendkívüli magabiztosságot sejtetett.

A támadó összerezzent, majd lassan felegyenesedett.

– Nem mondom még egyszer! – suttogta az idegen.

Kesztyűs kezével félretolta köpenyét, mely csillogó kardját rejtette. A vérszívónak inába szállt a
bátorsága, és egyszerűen kámforrá vált.  A férfi  előbb alaposan körülnézett,  majd a sebesülthöz
lépett, letérdelt mellé és fölé hajolt. A fiú a sokk és a sötétség miatt csak homályosan látta az arcát.

– Segítsen! – lehelte reszketve. – Kérem...

– Ne beszélj! – szólt rá az idegen.

Alaposan  szemügyre  vette  az  ifjú  nyaksebét,  és  kitapintotta  a  pulzusát.  Ahogy  teltek  a
másodpercek, egyre borúlátóbban ingatta a fejét. Végül megszólalt.

– Félek, nem tehetek érted semmit. Túl sok vért vesztettél.

Felipének megeredtek a könnyei.

– Könyörgöm, segítsen rajtam... – zokogta. – Hatalmas birtokom van... innen nem messze... és a
vagyonom sem elhanyagolható... Kérjen bármit... Megadom, csak mentsen meg!

A férfi szomorúan elmosolyodott.

– Sem nemesi cím, sem vagyon nem menthet meg senkit, ha lejár az ideje. Nagyon sajnálom, ifjú
barátom! Későn érkeztem. Egyvalamit viszont mégiscsak tehetek érted – húzta elő a tőrét. – Nem
hagyom, hogy sokáig szenvedj!

Felipének elkerekedtek a szemei. A fegyver megindult lefelé, ám félúton megállt a levegőben. A
férfi összevonta szemöldökét, és közelebb hajolt a megszeppent ifjúhoz. Majd benyúlt az inge alá, s
tenyerét  a  fiú  mellkasára  fektette.  Felipe  halkan  sírva  könyörgött  a  férfinek,  hogy  ne  bántsa,
miközben többször is megkísérelt felkelni.

– Hallgass!! – suttogta az idegen, s szemeit a sebesült szemeibe fúrta.

Felipe döbbenten állapította meg, hogy egy pirosan izzó szempár néz vissza rá. S ami ennél is
hihetetlenebbnek  tűnt  számára,  kezdett  megnyugodni.  Azelőtt  soha  nem  tapasztalt  kellemes
melegség áradt szét a testében. Végtagjai ólomsúlyokká váltak. Légzése és szívének vad ritmusa
lecsendesedett.

– Így már jobb! – fordította el tekintetét a férfi.

– Mit csinált velem? – lehelte erőtlenül Felipe.

Az idegen nem válaszolt. Kezét ismét a fiú szívére tette, s arcán a csodálkozás jelei tükröződtek.



– Lehetséges volna? – motyogta alig hallhatóan. – De... mi van, ha tévedek? – percekig maga elé
meredten töprengett, majd kézfejével finoman megcirógatta az ifjú nemes arcát, és mosolyogva így
szólt:

– Nem! Nem tévedek, ez bizonyos! Bocsáss meg nekem...

Óvatosan a karjára emelte Felipét, és határozott léptekkel elindult vele a sötétben. Szegény fiú
semmit sem értett. Gondolatai összekuszálódtak. Meg akarta kérdezni hová viszik, de már ahhoz sem
volt ereje, hogy megszólaljon. Látta a kopár dombok sziluettjét, majd a birtok távoli fényeit, utána a
férfi futni kezdett, s végül már olyan sebesen száguldottak, hogy azt a fiú a vérveszteség okozta
víziónak tudta be. Képtelenség! A földkerekség leggyorsabb lovasa sem volna képes ilyen tempót
diktálni, nemhogy egy ember. A táj arculata percenként változott körülöttük. Erdők, legelők, hegyek,
szántóföldek mellett haladtak el szélsebesen. Majd a férfi lassított, és hamarosan meg is állt.

Friss tengeri levegő csapta meg Felipe arcát, és amint felemelte fejét, hatalmas, ég felé törő fehér
sziklafalat látott maga előtt,  melytől alig pár méterre a tenger robajlott.  Titokzatos társa ekkor
könnyedén a vállára vette,  és  sebesen mászni  kezdett  felfelé  a  függőleges falon.  Néhány perc
elteltével már egy tágas barlangban voltak. A férfi ismét a karjába vette az erejét vesztett fiút, és
bátorítóan a fülébe suttogott.

– Tarts ki! Mindjárt ott vagyunk!

Elindultak a barlang belseje felé. Számtalan szűkebb és tágabb nyirkos, fáklyákkal megvilágított
folyosón haladtak végig. Néha cseppkőoszlopok állták el útjukat, máskor a csúszós talaj nehezítette a
haladást. A folyosókról itt-ott sötét üregek nyíltak, mint megannyi ásító torok, melyek mintha arra
lettek volna hivatva, hogy elnyeljék az arra tévedt vándorokat. Felipe némelyikben különös alakokat
vélt felfedezni. Az egyikben pedig mintha egy óriási tűzokádó sárkányt látott volna megelevenedni.
De ezek csupán a vérveszteség okozta víziók voltak.

Az események innentől kezdve felgyorsultak és összemosódtak előtte, látása homályossá vált. Egy
szobát pillantott meg, benne egy ággyal. Az idegen ide fektette le. Megjelent egy másik férfi is, s
ezek ketten szóváltásba kerültek egymással. Mintha győzködte volna az egyik a másikat, de a fiúhoz
csak foszlányok jutottak el beszélgetésükből.

– Biztos, hogy tévedsz! – óbégatott az újonnan érkező. – Ez is olyan, mit a többi!

– Te tévedsz s kételkedsz, mint mindig! Elég, ha fölé hajolsz, s magad is tapasztalni fogod...

A  másik  láthatóan  nem  hitt  társának,  de  azért  a  fiú  fölé  hajolt.  Pillanatokkal  később
felegyenesedett, és Felipe előtt teljesen ismeretlen nyelven suttogott maga elé.

– Meggyőztelek? – húzta ki magát a másik.

Társa bólintott.

– De akkor sem biztos, hogy túlélné! Nagyon gyenge.

– Ám, ha sikerrel járunk, minden megváltozik!

– Jól van! – sóhajtotta megadóan, aki eddig kételkedett. – Tedd meg!

A férfi, aki idehozta, félrefordította az ifjú nemes fejét, és a vérző nyaksebre tapasztotta ajkait. A
homály egyre sötétebbé vált, mígnem Felipe elvesztette az eszméletét.



Az új élet
Damien  Trimoray  négy  napig  hiába  várta  haza  öccsét.  Az  aggodalom majd  az  eszét  vette.

Önmagát vádolta, amiért hagyta egyedül kószálni és nem tartott vele. Embereivel már tűvé tette érte
a vidéket. A kutatásból a környékbeli nemesek is kivették részüket. Mindhiába, az ifjú grandnak se
híre, se hamva! A negyedik napon az udvarház legnagyobb, legtágasabb termében gyűltek össze,
hogy megvitassák, hogyan tovább.

– Elrabolhatták ismét! – vélte Don Gozalez, ki még éjszakáit is arra áldozta, hogy megtalálja
Felipét.

– De az is lehet, hogy holtan hever valamelyik folyó vagy szakadék mélyén! – szólalt fel egy másik
nemes.

– Nem adhatjuk fel! – kelt ki magából Damien. – Szerintem él, csak nem tud hírt adni magáról.
Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!

– Ilyen időkben, kedves barátom, mi másra gondolhatnánk? – lépett előbbre egy ősz hajú, idős
spanyol, Don Alejandro, aki Felipe birtokszomszédja s a család jó barátja volt.

– Milyen időkben? – tárta szét a karját Trimoray. – Ha a tikkasztó hőségre céloz... Nos, Felipe
ismeri a vidéket. Pontosan tudja, hol találhat árnyékot és vizet.

– Nem a hőmérséklet itt a legnagyobb gond! – válaszolta a férfi, s tekintete megkeményedett. –
Ismét felbukkantak ezen a vidéken a vámpírok.

A teremben azonnal néma csend lett.

– Igen, tisztelt uraim! – fordult szembe velük Don Alejandro. – Elkószált gyermekek, magányos
utazók, a patakban ruhát mosó asszonyok estek eddig áldozatul, és nem is kevesen!

– Több mint ötven esztendeje nem tette be a lábát vérszívó spanyol földre – morogta Don Gonzalez.
– Mi változott?

– Sokasodnak! És még valami! Olyan hírek is eljutottak hozzám, hogy nemrégiben új  vezért
választottak maguknak, ki kegyetlenebb és vérszomjasabb, mint az elődje.

– Vezért? – értetlenkedett Damien.

– Vámpír Herceget! – felelte Señor Ramirez. – Ő pedig maga a Sátán!!

A teremben tartózkodók bólogatva osztották a nézetét, s többen keresztet vetettek.

– Lehetséges, hogy az öcséd még életben van – zárta le a vitát Don Alejandro, miközben dús
szakállát simogatta, és mélyen Damien szemei közé nézett. – Ám az is elképzelhető, hogy már nem
önmaga. S ha így van, a saját érdekében azt kívánom, inkább a föld alatt lenne!

– Hogy érti ezt? – vonta kérdőre döbbenten a fiú.

– Mára felfüggesztjük a keresést! – fordult el tőle az idős Don. – Holnap folytatjuk.

A nemesek lassan megindultak a  kijárat  felé  és  csendben elhagyták az  udvarházat.  Damien
vigasztalhatatlannak bizonyult. Késő estig járta a vidéket szolgáival, majd kimerülten tért haza és



rogyott le ágyára, de képtelen volt elaludni. Don Alejandro sejtelmes szavai nem hagyták nyugodni.
Vajon mit értett azon, hogy Felipe talán már nem önmaga? Nagy sokára érte utol csak az álom, de
akkor  meg rémképek  kezdték  gyötörni.  Látta  Felipét,  amint  több  száz  vámpír  elől  menekül  a
pusztaságban, majd elbotlik, és a vérszívók rávetik magukat.

A fiú lihegve ült fel ágyában, és reszketve törölgette verejtékező homlokát. Ekkor halk kopogást
vélt hallani, de nem az ajtó, hanem az ablak irányából. Damien felkelt, odament az erkélyajtóhoz, és
elhúzta a hosszú vörös sötétítőfüggönyt. Meglepetésében azonban kis híján felkiáltott. Felipe állt
előtte teljes életnagyságban, látszólag sértetlenül, ám az arca olyan fehér volt, hogy szinte világított
a sötétben. Bátyja azonnal feltépte az ajtót mire az elveszettnek hitt ifjú szó szerint a karjaiba esett.
Damien az ágyhoz cipelte és hamar lefektette.

– Az égre, Felipe! – korholta le. – Hol voltál ennyi ideig, és mi történt veled? Nem tudod elképzelni,
mennyire aggódtam miattad! A nemesekkel együtt átkutattuk az egész fennsíkot egészen a kopár
dombokig...

– Damien... – vágott közbe remegő hangon az öccse. – Kérlek... Ígérd meg, hogy nem szólsz
senkinek arról, hogy előkerültem! Esküdj meg!!

Az idősebb fivér egészen elképedt.

–  De miért?  Erről  feltétlenül  tudnia  kell  mindenkinek.  Azonnal  felébresztem a szolgákat,  és
elküldök egy futárt Don Alejandro birtokára. Nagyon aggódik érted!

– Ne!!! – kiáltotta Felipe, miközben felült és megragadta bátyja karját. – Nem tudhatják meg!

Egész  testében  reszketett,  arcára  rémület  ült  ki,  szemei  könyörögve  csillogtak  a  szobába
beszűrődő hold fényében.

– Mi van veled, Felipe? – nézett rá értetlenül Damien. – Talán napszúrást kaptál? Nem csodálnám,
ha így lenne!

– Nem erről van szó... – hajtotta le a fejét az ifjú grand.

– Akkor miről? Felelj!

Felipe szép arcán könnyek kezdtek peregni.

– Nem tudom mi van velem! Rosszul érzem magam. Amikor elmentem, hogy kiszellőztessem a
fejem, valaki... valami... megtámadott! Azt hiszem, nem ember volt. Éles fogait a nyakamba vájta...
Biztosra vettem, hogy meghalok! Aztán megjelent egy férfi... Elkergette a lényt és megmentett. Elvitt
magával,  de  nem  tudom  hová.  A  tenger  a  közelünkben  volt,  de  nem  láttam,  csak  hallottam
hullámverését. Felfelé mászott velem... Bevitt egy barlangba... Ott volt még valaki. A többire nem
nagyon emlékszem. Azt sem tudom, miként sikerült kijutnom a barlangból!

Damien elkerekedett szemekkel meredt öccsére, majd hozzá hajolt és szemügyre vette a nyakán
található két kicsiny pontot. Egyszeriben rémület járta át a szívét. Eszébe jutottak Don Alejandro
szavai a vámpírokról, s arról, hogy ha Felipe elő is kerül és már nem önmaga, akkor az is jobb lenne,
ha már nem élne.

– Most már értem! – suttogta maga elé. – Mindent értek!

– Mégis mit...? – kezdte Felipe, ám Damien úgy ugrott fel mellőle, mintha tűkkel szurkálnák, majd



hátrálva az ajtó felé indult.

– Te már nem az vagy, aki voltál! – ingatta a fejét. – Olyan szörnyeteggé váltál, mint az a lény, ami
megtámadott!

–  Miről  beszélsz?  –  Felipe  megkísérelt  felülni,  de  ereje  cserbenhagyta,  így  visszahanyatlott
párnáira. – Nem vagyok szörnyeteg! Az öcséd vagyok!

– Az öcsém meghalt, és te léptél a helyére!!

Már majdnem elérte az ajtót, amikor valaki erősen megragadta kilincsért nyúló kezét.

– Képes lennél elárulni a saját véredet? – szólalt meg egy haragvó, érdes hang.

Damien ereiben megfagyott a vér. Idegen férfi állt mellette. A hold fénye megvilágította büszke
tekintetű, sápatag arcát. Piros szemei szinte vibráltak a félhomályban. Magas volt és erős testalkatú;
széles karimájú kalapja alól kikandikáltak göndör, sötét hajtincsei. Felipe azonnal felismerte benne
különös megmentőjét, de nem hálát, hanem félelmet érzett iránta. Bátyja hasonlóképp reszketett. A
férfi bivalyerővel szorította a karját.

– Ki maga? – szólalt meg végül, miközben fogai összekoccantak ijedtében. – Mit akar tőlem?

– Tőled semmit, drága fiam! – felelte titokzatosan az idegen. – Nekem csak az öcséd kell, lehetőleg
élve. Ezért ha továbbra is az a szándékod, hogy felvered a ház népét, gondolkodás nélkül kitöröm
előkelő nyakadat.

– Ő már nem az öcsém! – rivallt rá Damien.

– Undorítóak vagytok, ti halandók! – sziszegte a férfi. – A testvéredre súlyos sebesülten találtam
rá. Egy vámpír harapta meg. Választhattam: hagyom meghalni, vagy átváltoztatom. Először sorsára
akartam hagyni,  de  aztán...  –  elhallgatott  egy  pillanatra,  és  piros  szemeit  merengve  Felipére
szegezte. – Nem tehettem!

– Maga... vámpír? – kérdezte hitetlenkedve Felipe.

– Immár te is az vagy! – bólintott a férfi. – A teljes átalakulásod után egy kis időre magadra
hagytalak a barlangban, de mire visszamentem, eltűntél. Erősebb vagy, mint reméltem!

Az idegen elengedte Damient – aki megvert kutya látszatát keltve kuporodott le a földre –, és
lassan odasétált az ágyhoz. Felipe rettegve nézett fel rá, s ha módjában áll, bizonyára kereket oldott
volna, de a tagjait is alig bírta megmozdítani, olyan kimerült volt.

– Ne félj! – ült le mellé a férfi, és fölé hajolva vörösen izzó szemeit a fiú pilláiba fúrta. – A nevem
Don Alejandro Lorenzo Gómez Campos. Legalábbis egykor az voltam. A fajtársaim azonban csak
Arlonnak hívnak. Nem foglak bántani!

Felipét  ismét elöntötte az a jóleső,  kellemes melegség,  amit  az első találkozásuk alkalmával
tapasztalt meg. Egyszerre megnyugodott és már nem érzett félelmet.

– Vérre van szükséged, azért vagy így legyengülve.

A vámpír felhasította éles körmével tulajdon csuklóját,  és megitatta védencét fekete vérével.
Felipe nem állt ellen. Úgy érezte magát, mint aki megrekedt álom és valóság határán. Ám a vér
valóban jótékony hatást gyakorolt rá, amint behatolt ereibe. Lassacskán kezdett magához térni, és



ereje is visszatérőben volt.

– Jól van! – mosolygott a férfi elégedetten. – Most már rendben leszel.

– Kérem... – szólalt meg egész halkan a fiú. – Kérem, változtasson vissza emberré! Én nem akarok
vámpír lenni...

– Ez nem így működik, gyermekem! – sóhajtotta az idegen. – Légy hálás inkább, hogy megtettem.
Csodálatos  adományt  kaptál,  idővel  be  fogod  ezt  látni.  Különleges  vagy,  Felipe!  Ezért  nem
hagyhattalak  meghalni.  Olyan  képességek  vannak  a  birtokodban,  melyek  csak  százezerből  egy
vámpírnak adatnak meg.

– Milyen képességek?

– Nem vagy még felkészülve rá, hogy eléd tárjam. Meg fogod tapasztalni, hogy más vagy, mint mi.
De ehhez még hosszú éveknek kell eltelnie.

– Semmit sem értek! – ült fel Felipe.

– Nem is várom tőled, hogy értsd! – nevetett a férfi, miközben felállt és Damien felé fordult.

A fiatalember még mindig a földön gubbasztott,  de az arca időközben egészen megváltozott.
Kezdeti utálat helyett csodálattal nézett Felipére. Agya lázasan járt, és pár pillanat múlva meg is
született benne az elhatározás. Ám mielőtt szólásra nyithatta volna a száját, a vámpír megelőzte.

– Úgy látom, másképp állsz a dolgokhoz! Részesülni akarsz abból, amit az öcséd kapott tőlem?

– Ezt mégis honnan veszi? – hebegte Damien.

–  A vámpírok egyedi  képességei  közé az is  hozzátartozik,  hogy olvasni  tudnak egymás és a
halandók gondolataiban. De mint azt már elmondtam, rád továbbra sem tartok igényt.

– De talán Felipe igen! – ugrott talpra a fiú.

–  Érdekes!  Egyszerre milyen fontos lett  neked az,  aki  már nem a testvéred!  –  pillantott  rá
lenézően a vámpír.

– Szeretem őt! – védekezett Damien. – Csak...  borzasztóan megijedtem. Azt sem tudtam, mit
beszélek! Kérem! Tegyen azzá, amivé őt!

– Ne!! – kelt fel az ágyról Felipe, ám egyensúlyának megtartása még komoly gondot jelentett
számára. Arlon azonnal hozzá lépett és átkarolta, nehogy összerogyjon.

– Nem szabadna erőlködnöd!

– Ha ezt megteszi, én... megölöm magát!! – sziszegte elszántan Felipe.

– Nagyon is abban az állapotban vagy, hogy beválthasd a fenyegetésed! – somolygott szelíden a
férfi.  Majd egyszerűen karba vette a  fiút,  és  az ablak felé  indult  vele;  a  szobába besütő hold
misztikus  fénye  megnyújtotta  árnyékát  a  padlón.  Odaérve  visszatekintett  Damienre.  –  Most
magammal viszem az öcsédet. Egy hét múlva a tengerparton foglak várni. Addig rendezd el itt a
dolgokat. El kell hitetned mindenkivel, hogy Felipe meghalt. Bár azt hiszem, a többség már így is
ezen a véleményen van. Nevezz ki egy intézőt, aki a nevedben ellátja a birtok ügyeit, és aki vigyáz a
családi vagyonra. Ezekre Felipének még szüksége lesz! Azután közöld a háznéppel és a nemesekkel,



hogy bizonytalan időre elutazol. Ha ezen kéréseimet hűen teljesíted, én is teljesítem a tiédet!

Mielőtt bármelyik testvér szólhatott volna Arlon eltűnt az éjszakában.


