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Minden jog fenntartva!

Első fejezet

 

Ebben az évben korán érkezett a tél. Még csak november elején jártunk, már hó lepte be az
utcákat. New York lakosai kabátba, sálba burkolóztak és előre gyűlölték a hosszú téli hónapokat,
amelyeket  a  szürke  felhők  mögül  előbújni  képtelen  nap  nélkül  kell  tölteniük.  Éjszakára  a
hőmérséklet  mínuszra  csökkent,  a  levegő csípősen hideg lett,  visszavonhatatlanul  télszaga volt
mindennek.

A  hideg  szél  dagadt  hópelyheket  kergetett  az  arcomba,  hunyorogva  tűrtem,  hogy  nedves
filmréteggel vonják be a bőrömet. Kevés ember járt a késő esti utcákon, aki tehette, behúzódott a
zord időjárás elől.

Udimu  meleg  tenyerébe  zárta  a  kezem,  feltartóztathatatlanul  vonszolt  maga  után.  Hiába
faggattam, hová visz, nem volt hajlandó elárulni,  azt mondta, meglepetést tartogat nekem. Úgy
általában nem rajongtam a meglepetésekért, de észben tartottam az örök igazságot, hogy az ő ötletei
mindig kellemesek voltak.

Másfél éve történt, hogy a kapcsolatunk új fordulatot vett. A régivel sem volt semmi baj, de
amiben most éltünk… Nos igen, bebizonyosodott, hogy férfi-nő barátság tényleg nem létezik, még
vámpírok között sem. Hosszú barátság volt a miénk, Udimu és én tizenöt évet lehúztunk együtt
jóban-rosszban,  azután  kiderült,  nagyon  komoly  érzelmeket  fojtunk  el  egymás  iránt.  Udimu
türelemmel kivárta, míg eljön az ő ideje, amikor függetlenítem magam Melkortól és új életet kezdek
nélküle.

Melkor kivonult az életemből,  nem láttam őt azóta az ominózus találkozásunk óta,  amikor a
Tanácsban szembesült a ténnyel, hogy Udimu és én szeretők vagyunk. Pokoli rosszul fogadta a hírt,
annak ellenére, hogy ő már egy ideje Camillával vigasztalódott. A szerelmünk csúfos véget ért,
bármennyire igyekeztem józanul elfogadni, még mindig fájdalommal gondolok vissza rá.



Udimuval boldog voltam, ő nem akart birtokolni, nem próbált irányítani, egyszerűen elfogadott
olyannak, amilyen vagyok. Ritka és értékelendő tulajdonság ez egy férfiban, különösen, ha az illető
durván hatezer esztendős és vámpír.

Visszatértek a dolgos hétköznapok, a Tanács rehabilitált, vagyis megint toplistás bérgyilkosként
munkálkodtam. A főhadiszállásom továbbra is a Théba nevű klubomban volt. Remek álca ez egy
olyasvalakinek, aki nappal alszik és éjszaka aktív. Persze, azért nem volt minden a régi, a húgom
Miranda lelépett Mexikóba és még nem tért vissza. Mindössze néhány e-mailt küldött, amikben
tudatta, hogy jól van. Gabriel a tanácsban maradt, ahol titokzatos képzésben részesítették, csak
ritkán láttam, ha éppen ott jártam. Az elmúlt másfél évben nem elevenítettük fel, ami köztünk volt,
de  ez  mit  sem változtatott  az  egymás  iránt  érzett  érzéseinken.  Gabriel  mindig  fontos  marad
számomra, hogy barátként vagy szeretőként, gyakorlatilag teljesen mindegy. Ha őt és Mirandát
nélkülöznöm is kellett, Aailish mellettem volt. Az első és egyetlen gyermekem hűséges társammá vált,
ő ügyelt rendre a Thébában, amikor a kötelesség elszólított és végrehajtói feladataimat teljesítettem.
Kiváló helyettesemmé lépett elő, sokkal szigorúbb volt nálam, ez talán a rendőr múltjára vezethető
vissza. Megtalálta a helyét közöttünk és szemmel láthatóan élvezte a vámpírság összes előnyét.
Gyorsan fejlődött, átkozottul jól csinált mindent, irigylésre méltóan jól. Én az ő korában, illetve,
amikor olyan ifjú vérivó voltam, mint most Aailish, fele ennyire sem voltam erős és biztos magamban.
Némán csodáltam határozottságát, nagyon szerettem érte. Akár gyűlölhetne is,  amiért vámpírrá
tettem, joga lenne hozzá, csakhogy én nem az életét vettem el,  hanem gyakorlatilag a haláltól
mentettem  meg  ennek  az  új  létformának.  Vagy  ez  csupán  nézőpont  kérdése?  Nem  tudom,
elgondolkodott-e azon, hogy mi jobb, halottnak lenni vagy kárhozottnak. Én még közel húsz év után
is az utóbbira szavazok és minden egyes elmúló nap után egyre inkább.

Igen, ha belegondolok, majdnem húsz év telt el, mióta nem vagyok már halandó. Nagyjából az
ötvenhez  közelednék,  de  nem így  van,  a  testem,  arcom ma  is  éppolyan  fiatal,  mint  abban  a
pillanatban, amikor befejeztem emberi életemet. Haha! De jó is nekem.

Amíg csak vérivóként életben maradok, mindig harminc leszek. A külsőm sosem változik, ha elég
ügyes vagyok,  akár évszázadokon át  megmaradhatok ilyennek.  Magas vagyok,  izmos,  de mégis
karcsú, hajam egészen sötétbarna, majdnem fekete és hosszú, az arcom keskeny, ajkam telt, orrom
egyenes, semmi extra. Viszont a szemem színe rendesen elüt a normálistól, olvadt mézszínű, így
gyakran viselek színezett lencséjű szemüveget. Azelőtt világosbarna volt, de vámpírrá válásomkor
megváltozott, akárcsak a szemfogaim alakja. Nem ez a legrosszabb, ami velem történt.

Túl vagyok néhány rázósabb ügyön, pokoli szerencsémre eddig még mindig megúsztam és azok is,
akiket a barátaimnak nevezhetek.

Az utóbbi időben lazábban viselem a halandók közelségét, a vér már nem ejt rabul olyan könnyen,
nem kerít hatalmába, mint az első időkben. Egyrészt, hála Melkornak, amiért az erejét átadva a
gyermekévé  tett  és  Leonardó  után  igazi  nagyhatalmú vámpírt  csinált  belőlem,  másrészt,  mert
gondoskodtam magamnak állandó donorról.

Az egyetlen önkéntes véradóm Christian volt, egyben halandó szolgám is. Tök véletlenül akadtunk
össze, de ez a találkozás mindkettőnk életében fergeteges változást hozott. Mi másról álmodhatna
egy magamfajta agyaras vérszopó, mint egy jóképű fiatal férfiról, aki saját akaratából adja a vérét?
Christian harapásfüggő volt, vagyis összekötöttük a kellemeset a hasznossal, bármilyen morbidan
hangozzék is. A puszta harapásom élvezetet nyújtott neki és a ráruházott jeleimnél fogva én is
átérezhettem az ő élvezetét. Fincsi kis játék. Kész főnyeremény egy ilyen pasas. Megjegyzem, ennél
mélyrehatóbb nem volt közöttünk, viszont, nagyon jó barátok lettünk. Olyasmi kötött össze vele, ami
senki mással.



Az utóbbi időben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy egyedül ő képtelen ellátni engem. Christian
kaszkadőrként kereste a kenyerét, ami teljes embert kívánt. Nem engedhettem, hogy az esetleges
vérveszteség  miatt  veszélybe  kerüljön  az  élete.  A  többiek  finoman  próbáltak  rávenni,  találjak
magamnak valaki mást is mellé, de ez korántsem volt olyan egyszerű. Kevés az olyan alkalmas
halandó, aki ép ésszel kibírná, hogy magamhoz kössem örökre.

Egy rockkoncert  kellős  közepén találtam magam, Udimu továbbra is  a  kezemet szorongatva
húzott, vonszolt maga után a tomboló tömegen keresztül. Hihetetlen, de még jegyünk is volt, teljesen
legálisan  jutottunk  át  a  biztonságiak  vonalán.  A  sportcsarnok  dugig  volt  emberekkel,  egyetlen
hatalmas élő masszaként őrjöngtek a dübörgő zenére. Nem voltam koncerten, meg nem tudom
mondani mióta. Tény, hogy piszkosul rég volt és az élmény messze nem ugyanaz. Sejtelmem sem volt
róla, Udimu mennyire van tudatában, aminek kitesz engem vagy saját magát. Ezúttal nem csupán
arról volt szó, hogy csápoló fiatalok közt lökdösődünk és a dobhártyánkat ostromló zenétől őrjöngünk.
Ez most más volt, valami teljesen új és döbbenetesen valóságos.

Vámpírérzékeimnek köszönhetően mindent százszorosan felerősítve éreztem. A fiatal felhevült
testek  tengerében nem csupán a  forróságot  és  az  izzadtságot  éreztem,  hanem az  élet  robogó
zakatolását, megannyi szilaj szív dobbanását. Majd megfulladtam a temérdek testmeleg vér illatától,
a nyelvemen, számban lüktetett, vörös ködfelhőt borított az agyamra. Megtántorodtam, mint aki
megrészegül a sűrű mannától. Udimu szorosabban vont magához, hátamat mellkasának döntöttem,
fejem a nyakgödrében pihent. Lehunytam a szemem, lebegtem a rengeteg meleg vér, hullámzóan
hívogató szagán.

Mielőtt elindultunk, volt alkalmam kortyolni Christian nyakából, nem voltam teljesen kiéhezve, így
könnyedén uralhattam a szomjamat, mégis a vérnek ez a tömény, mellbevágóan közeli jelenléte
letaglózott, nem kevés energiámba került, hogy feltisztuljon az agyam.

Körülöttünk  mindenki  feketét  viselt,  fekete  pólók,  nadrágok,  apró  szoknyácskák,  neccingek,
harisnyák,  csizmák.  Fiúk,  lányok  egyformán fekete  sminkkel  az  arcukon,  kékesfekete  hajjal  és
rengeteg ezüst ékszerrel a testük legváltozatosabb részein. Csaknem felnevettem, a neogótikus cucc
kísértetiesen  majmolta  a  vámpírok  által  is  közkedvelt  divatot.  Gyakorlatilag  otthon érezhettem
magam közöttük,  megannyi  fiatal,  akik  vámpírnak  akarnak  látszani,  külsőségekbe  kapaszkodva
igyekeznek  kifejezni  vágyott  hovatartozásukat.  Egyszerűen  édesek  voltak,  ugyanakkor  ijesztően
elszántak. Tudtam, sokan közülük arra vágytak, arról álmodoztak, hogy egy igazi vámpír vérüket
vegye - és ez nem vicc, - hogy halálos csókkal belőlük is vérivót csináljon. De ez csak játék volt
számukra,  játék,  amiből  egyszer  felnőnek,  ki  előbb,  ki  később.  Valami  mélabús,  romantikus
ábrándozás, amiről tudják, hogy úgysem teljesül be. Fogalmuk sem volt, hogy mi ketten valódiak
vagyunk, hiszen tökéletesen beleolvadtunk a masszába, eggyé váltunk a tömeggel.

Leráztam magamról a vér hatalmát és már másra is képes voltam figyelni, a zene a bensőmbe
szivárgott, torkomban dübörgött, jólesően csiklandozva belülről. A banda öt tagból állt, mindannyian
fekete bőrszerelést viseltek, a dobos csupán egy nadrágot.

– Miért hoztál ide? – kérdeztem Udimut.

A hatalmas ricsaj ellenére, képes volt tökéletesen hallani a hangomat.

- Hogy tetszenek? – kérdezett vissza a fülemhez hajolva.

Vállat vontam:

- Elég jók. – nem sokat konyítottam a divatos zenékhez és az utóbbi idők futó bandáihoz, de azt



tévedhetetlenül képes voltam eldönteni, ha valami jó és ez az volt.

Az elmúlt években elvesztettem a fonalat, nem követtem a slágerlistákat, egészen mással voltam
elfoglalva. Ezt a rockbandát sem ismertem, de a zenéjük tetszett.

- Sápadt Árnyak – mondta Udimu.

- Tessék? – néztem fel rá, és mivel jó néhány centiméterrel magasabb volt nálam, ehhez fel kellett
emelnem a fejem.

- Ez a nevük.

A színpadon villódzó színes fények alatt  a zenekar a következő dalba kezdett  bele,  a dobos
gyorsan  vizet  kortyolt  egy  ásványvizes  palackból,  az  egyik  gitáros  nadrágjába  dörzsölte  izzadt
tenyerét. Verejtékes testük szagát ott is prímán éreztem, ahol álltam, ahogy áthullámzott a tömeg
feje felett. A kívül dühöngő zimankó ellenére döbbenetes hőség feszült a csarnokban.

Az énekes törölközővel itatta le az izzadtságot a homlokáról, nyakáról, majd a sikongató lányok
közé  hajította  a  rongyot.  Azok  persze  eszüket  vesztve  szaggatták  szét  az  anyagot,  szájukhoz,
orrukhoz dörzsölve látványosan ájuldoztak a gyönyörűségtől. Felsóhajtottam, én sosem voltam ilyen
őrült, nem ismertem ezt a fokú rajongást, vagy inkább megszállottságot.

Aztán felcsendültek a zene akkordjai, a színpad sötétkékbe borult, a dobok szinte a mellkasomban
peregtek.  Ha  a  számat  kinyitom,  a  szívem  zakatolása  talán  kihallatszott  volna,  amint
összekapaszkodik a dobok ütemével és versenyre kel velük. Körülöttem mindenki ugyanezt érezte,
egy ritmusra járt valamennyink pulzusa.

A bevezető után felszikrázott az énekes hangja és betöltötte a csarnokot. Összerezzentem, a férfi
hangja  mély  volt,  mégis  dallamos,  úgy  játszadozott  vele,  ahogyan  akart,  hol  erősebben,  hol
lágyabban hajlítgatta. Elszorult a torkom, bizsergett a tarkóm, majd a fejbőröm a koponyámon,
azután lekúszott a gerincem mentén, be a bőröm alá, egyenesen az ölemben olvadt szét.

Ahogy haladt a szám, a hatás egyre csak erősödött, le kellett hunynom a szemem. Elég távol
álltunk a színpadtól, a fény-árnyék játék miatt nem láttam pontosan a pasast, de azért igyekeztem jól
megfigyelni. Udimu megérezte a rajtam átsöprő bizsergést, előtte nem túl sok minden maradhatott
titokban.

- Nos, sikerült a meglepetés? – kérdezte. Bólintottam, bár még nem egészen pontosan értettem,
miért volt neki ilyen fontos, hogy egy delejes hangú pasast halljak énekelni. – Figyeld az énekest! –
mondta.

Már jó ideje csak őt figyeltem, egyszerűen képtelen lettem volna bármi másra összpontosítani.
Vámpírként nem úgy hallottam őt, mint egy közönséges ember, a hangja bennem szólt, a kiváltott
borzongás rabul ejtette érzékeimet. Egyszerűen frenetikus volt, mint egy mentális orgazmus. Ha a
pasas tudatában lett volna, mit képes a hangjával elérni nálam, biztosan körbe vigyorogná a fejét.

Még néhány szám hátra volt  a  koncertből,  sóbálvánnyá meredve hallgattam végig,  képtelen
voltam a többiekkel csápolni, ugrándozni, csak álltam Udimu mellett és hagytam, hogy uraljon a
hatás. Amikor háromszori fergeteges visszatapsolás, őrjöngés és újrázás után a koncert véget ért,
Udimu megragadta a karomat, nehogy elsodorjon a kifelé hömpölygő tömeg. Mi nem tartottunk
velük, hanem a színpad felé vettük az irányt, nem volt könnyű az emberáradattal szemközt haladni,
közönséges halandó, talán inkább meg se próbálja.



- Autógrammot akarsz kérni? – tudakoltam.

- Nem egészen. Emlékszel még, amikor arról beszéltem neked, hogy nem vagyunk egyedül a
világban?

- Persze, - vágtam rá és kitértem egy fekete rúzsos ajkú srác elől. – az utódaid ma is élnek szerte a
világban. Erre gondolsz?

Udimu zöld szeme mosolygott:

- Langyos.

Felé kaptam a fejem.

-  Mit  jelentsen ez? Ezért  vagyunk itt,  ez  a  meglepetés,  nem igaz? Valahol  itt  van az egyik
leszármazottad, ugye?

Hirtelen olyan izgalom fogott el, hogy elcsuklott a hangom. Láthatom Udimu halandó rokonát,
egyet azok közük, akik napjainkig tovább viszik a vérvonalát. Udimu nagyjából hatezer éve volt
vámpír, ijesztően régen, végtelenül hosszú idő ez még egy magunkfajtának is. Mielőtt átváltozott,
uralkodó volt az ősi Egyiptom területén, családja volt, gyermekei, akik továbbszaporodtak, életben
tartva a vérvonalat. Saját állítása szerint figyelemmel kísérte nemzettségének legerősebbjei sorsát.
Sosem  avatkozott  közvetlenül  az  életükbe,  de  távolról  a  névtelenség  homályába  burkolózva
segítséget nyújtott nekik, ha úgy hozta a sors. Soha nem fedte fel magát, anyagi lehetőségei, és
befolyásos  kapcsolatai  révén  bármit  elérhetett,  amit  csak  akart,  így  biztosíthatta  magának  az
arctalanságot.

- Sokfelé élnek az utódaim, egyszerűen nem tudtam ellenállni a kísértésnek most, amikor az egyik
ideérkezett a városba, látnom kellett őt a saját szememmel, sőt, úgy döntöttem, megosztom veled az
élményt.

-  Ezt  csak azért  csinálod,  mert  úgy érzed,  tartozol  nekem? Én ne azért  vittelek magammal
Mexikóba és fedtem fel előtted az unokahúgaimat, mert bármit is várok cserébe. Nem szeretném, ha
ezt gondolnád. Tökéletesen megbízom benned, jobban, mint bárki másban, nálad biztonságban van a
létezésük titka.

- Azt akarom, hogy oszd meg velem ezt az érzést Morwen, és természetesen azt is bizonyítom
ezzel, hogy én is megbízom benned.

- Én nem vagyok olyan erős, mint te.

Udimu az ajkához emelte a kezemet és lágy csókot nyomott rá.

- Ez pedig csakis rajtad múlik, Édesem.

Ebben igaza volt, állt még az ajánlata, miszerint megosztja velem a vérét, egyúttal az erejét és a
hatalmát, nem ő tehetett róla, hogy még nem történt meg. Ha elfogadnám, olyan lennék, mint ő,
minden  fiatal  vérivó  erre  vágyik,  hogy  kaphasson  egy  ős  öreg  véréből,  egyetlen  kortyért  sok
mindenre  képesek  lennének.  Minden  egyes  alkalommal,  amikor  együtt  voltunk,  minden
szeretkezésünk után ott vibrált a lehetőség közöttünk, hogy megtegyem a végső lépést és elfogadjam
csodálatosan nagylelkű ajánlatát. Eddig nem tettem meg és nem a becsületességem tartott vissza,
hanem a félelem. Féltem attól, ami azután következne, attól, amivé válnék.



A tömeg lassanként elfolyt körülöttünk, Udimu a színfalak felé vezetett, úgy tűnt, tudja hová
tartunk.

- Milyen fricskája a sorsnak, hogy éppen egy vámpír banda tagja a fiam, nem? Sápadt Árnyak,
remek név, az egész olyan jól  ki  van találva! – lelkendezett,  miközben szorosabban markolta a
kezemet. Azt hiszem, észre sem vette, hogy fiának nevezte a ki tudja, hányadik generációs utódját.
Engem nem zavart különösebben, láttam, ahogy az arcán felragyog a meleg mosoly.

– Olyan izgatott vagyok, jaj, Morwen, ez nagyon különleges pillanat nekem!

- Egy rocker? – pillantottam fel rá a szemem sarkából.

-  Ő az,  igen,  az  énekes,  Francis  Le Marcnak hívják.  A zenekar tizenegynéhány éve alakult,
mostanra lettek igazán híresek. Nemrég érkeztek ide, országos turnén vannak, lassan a végére
érnek. Egyszerűen adta magát a lehetőség, hogy a saját szememmel nézzem meg. Te nem ezt tennéd?

Vállat vontam. Jó kérdés. Mivel nem voltam ugyanabban a helyzetben csak tippelni tudtam.

- De igen, csak nem tudom elképzelni, hogy odaállsz és azt mondod, - helló öcskös, én vagyok az
ük-ük ősapád! – és lazán kezet ráztok.

- Nem szándékozom felfedni magam, csak látni akarom közelről, ennyi.

- Bele fog sajdulni a szíved – mondtam halkan, szerető pillantással.

Nem felelt rá, ő is tudta jól.

Egy oldalajtón kijutottunk a csarnok mögötti folyosóra, kisebb tömeg lökdösődött körülöttünk. Az
öltözők valahol nem messze lehettek, ahol a zenekartagok átöltöztek, felfrissültek a koncert után. A
rengeteg ember mind arra várt,  hogy megpillanthassa őket és talán autógrammot szerezhessen
magának. A bátrabban fényképezőgépekkel és apró videó kamerákkal felszerelkezve tolongtak. Egy
közös fotó a kedvencükkel és hetekig töltekezhetnek az élményből.  Biztonsági emberek tucatjai
állták  el  a  rajongók útját,  véresen komolyan vették  a  feladatukat  és  nem is  csinálták  rosszul.
Abszolút nem hibáztattam őket, amiért egy-egy erőszakosabb fiatalt durvábban utasítottak rendre.

A folyosón tiszte, éles fényében láttam csak igazán a cifra társaságot, megannyi polgárpukkasztó
vámpírjelmezes fiatal.  Udimu és én kicsit sem tűntünk ki a társaságból, sőt, mi voltunk inkább
visszafogottak. Aztán egyszerre csak sikoltozás, lökdösődés támadt, megjelentek a zenekar tagjai és
elkezdtek átnyomulni a tömegen. Mindenki a nevüket kiáltozta, vakuk villogtak, az adrenalin az
egekig csapott.

Udimu és vele én, passzívan hagytuk sodorni magunkat a tömeggel, lassan haladtunk kifelé a
folyosón.  Nem hinném, hogy valaha is  szeretnék rockzenész  lenni,  vagy ehhez hasonló,  sosem
tudnám megszokni ezt a felhajtást, a tömeghisztériát.

A lökdösődés miatt elég keveset láttam a célszemélyből, csupán a hátát vagy annyit sem. Gyakran
megtorpant  autógrammot  osztogatott,  fényképezkedett,  hagyta,  hogy  a  lányok  a  nyakába
csimpaszkodjanak, ölelgessék. Senkit nem küldött el melegebb éghajlatra, pedig a társaival együtt
bizonyára  fáradtak  lehettek,  ellenkezőleg,  kedvessége  és  készséges  együttműködése  valósággal
meglepett.

Végtelennek tűnő idő után átvergődtek a folyosó hosszán, megcsapott minket a kinti hideg, a hó
illata,  a  kijáratnál  további  embersereg várta a bandát,  még több sikoly  és kiáltozás.  Belátható



távolságon belül Udimu és én voltunk az egyetlen passzívan viselkedők. Egy alkalommal meglöktek
és  egészen közel  kerültem Francishez,  aki  éppen a  nevét  firkantotta  valakinek a  karjára.  Egy
pillanatra felkapta a fejét és találkozott a tekintetünk, rám meredt, én meg csak álltam vele szemközt
mozdulatlanul a hullámzó emberek között.  Talán azért bámult meg, mert mégiscsak kilógtam a
sorból, nem ugrándoztam a keze után, nem hadonásztam autógrammért vagy hasonlók. Egy pillanat
volt csupán, aztán elfordult és megint a zsongó fiatalokra figyelt, én pedig odébb léptem zsibbadtan.
Udimu mögöttem volt,  nem figyelt ő semmi másra csakis Francist nézte, a vonásai ellágyultak,
ordított róla az őszinte meghatottság.

Apró hangyák futkorásztak a gerincem mentén ennek a halandónak a tekintetétől, szabadulni
akartam ettől a fura érzéstől. Ilyen nincs, most látom először, azt sem tudom, kicsoda és mégis
zavarba hoz, először a hangjával, most meg a pillantásával.

A biztonságiak minden igyekezetükkel azon voltak, hogy szépen, fájdalommentesen leválasszák a
tömeget a zenekartagokról és azok a rájuk váró buszba szállhassanak. Szinte már sikerült is, amikor
néhány hangos fickó előre lökdösődött és ocsmányságokat ordibálva hadonászni kezdtek. Talán, ha
nem lettem volna úgy kiélezve a vérre, meg sem érzem a bennük dúló gonoszságot, de éreztem és
kirázott  a  hideg.  Valamilyen  vallási  közösség  nevében  tiltakoztak  a  Sápadt  Árnyak  eretnek
dalszövegei ellen, komolyan vették magukat, minden mocskolódó, alázó szavuk erről tanúskodott. A
bandatagok intelligensen nem mentek bele a vitába, semleges arccal indultak a busz felé, mintha a
szitkok nem is nekik szólnának.

És ekkor történt valami, aminek talán nem kellett volna, amit egyetlen biztonsági ember sem vett
észre  és  nem akadályozhatott  meg.  Az  egyik  magas,  vállas  fiatal  férfi  kiugrott  az  első  sorból,
egyenesen  Francis  felé.  Éreztem a  benne  feszülő  dühöt,  az  elvakult  gyűlöletet,  amitől  a  vére
hangosan dübörgött  az  ereiben.  Szemvillanás  alatt  hosszú pengéjű  kést  rántott  elő  a  csizmája
szárából és Francisre vetette magát. Csupán a képességeimnek köszönhettem, hogy a gondolatnál is
gyorsabban mozdulhattam meg. Nem gondolkodhattam azon, hol vagyok és hányan látják, amit
teszek. Aztán már ott álltam a két férfi között, megragadtam a kést markoló csuklót és rántottam
rajta egyet. A csont reccsent, a penge hangosan csörömpölve a betonra hullott, a támadó velőtrázóan
felsikoltott fájdalmában, de nem adta fel, vicsorogva a képembe hörgött, pusztítani akart, Francist,
engem vagy bárkit. Másik kezemmel a mellkasára vágtam és ellöktem, persze, ha én ellökök valakit,
az olyan, mintha egy expressvonattal találkozott volna. A pasi ennek megfelelően tisztességesen
elzuhant és a betonon csattant, majd néhány méteren át a hátsója felradírozta a hómocskos flasztert.
Rögtön éreztem rajta, hogy most még felszedhetik a korpuszát a földről a mentősök, de a gerincén
olyan sérülés keletkezett, ami örök életében kínozni fogja.

Francis  a  hátam  mögött  lihegett,  éreztem  nehéz  légvételeit,  megijedt.  Udimu  mellette  állt
védelmezőn takarva mindkettőnket. Ezen közben a biztonságiak is tették a dolgukat, leszerelték a
többi heveskedőt és gyűrűt vontak körénk. A banda többi tagja döbbenten odadermedt, ahol éppen
állt. Az egész olyan rohadt gyorsan történt, hogy a jelenlévő emberek nem is egészen értették, mit is
láttak vagy mit nem.

Oldalt  pillantottam  Udimura  és  láttam  az  arcán,  piszkosul  nem  örül  a  fejleményeknek,  az
inkognitónknak alighanem lőttek. Most kéne megpucolnunk.

Az egyik nagytermetű biztonsági őr megfogta Francis vállát, hogy azonnal induljon a buszra, a
pasas viszont engem bámult.

- Kösz – nyögte.

- Szívesen – mondtam kurtán. Lehajoltam a késért, addig sem kellett a szemeibe néznem, mert a



hangyasereg megint megindult  a hátamon. Felemeltem a pengét és átnyújtottam az őrnek,  aki
automatikusan átvette tőlem.

- És most lépjen hátrébb, hölgyem! – szólított fel.

Na ez nagyon jó, a végén még tőlem akarja megvédeni a pasast! Előbb kellett volna résen lennie.
Gondolom, látta, amit csináltam és veszélyesnek ítélt, nem hibáztattam érte.

- Rendben – mondtam, mindkét kezemet magam elé emelve tettem két lépést hátrafelé, Udimu
úgyszintén.

- Jól van, gyerünk a buszra! – noszogatta a fickó Francist, aki mintha megfeledkezett volna róla.

- Egy pillanat - intett az őrnek, aztán rám nézett. – A lélekjelenléted nélkül most nagy bajban
lennénk – mondta.

Őt nem zavarta a tömeg körülöttünk, engem annál jobban, szabadulni vágytam a helyzetből.

- Hát, úgy valahogy. Menned kell, a többiek várnak.

A válla felett hátra lesett, majd vissza rám.

- Ezt nem intézhetjük el ilyen könnyen, ennyivel. Gyertek velünk, elmegyünk egy klubba, kicsit
lazítunk a buli után!

Udimu arcán bizonytalanságot láttam átsuhanni, akarta is, meg nem is, hogy az utóda közelében
lehessen.

Francis fázósan felhúzta a vállait, a hó továbbra is szakadt körülöttünk.

- Nos?

- Nem akarunk alkalmatlankodni vagy ilyesmi.

Toppantott és intett a fejével.

- Ne csináld már, menjünk, mert befagy a seggem!

- Oké – mosolyodtam el.

Az  okos  döntés  persze  nem ez  lett  volna,  hanem az  észrevétlen  elpárolgás,  de  a  kísértés
túlságosan erősnek bizonyult. Minden egyes perc, amit Udimu utódjával tölthetek, ajándék és eszem
ágában sem volt lemondani a lehetőségről. Francist szapora léptekkel követve, felszálltunk a buszra,
az ajtó azonnal bezárult mögöttünk és a járgány elindult.

Egy  turnébusz  persze  nem egészen  olyan  belülről,  mint  a  távolsági  járatok,  bőrrel  bevont
kényelmes ülések húzódtak kétoldalt, szemközt egymással, akár a kanapék. Az együttes tagjai lazán
terpeszkedtek, óvatos pillantásokkal méregettek minket, ahogy letelepedtünk Francis mellé. A busz
kigördült a csarnok mögül és bearaszolt az esti forgalomba, magunk mögött hagytuk a visongó
rajongókat, a zaj elcsitult.

Udimu  az  l-alakú  ülésen  ült,  Francis  pedig  közöttünk,  barátságosan  kezet  nyújtott  halandó
utódjának  és  bemutatkozott,  természetesen  nem  az  igazi  nevét  mondta  meg.  A  Tanács
mindnyájunkról  gondoskodott,  hogy  legyen  egy  érvényes  és  szabályos  személyazonosságunk  a



halandó világ számára, útlevél, igazolvány, ilyesmik. Ha ő az álnevét használta, nekem is ezt kellett
tennem.

Francis felém nyújtotta a kezét.

- Kate vagyok, Kate Logan – mondtam.

Ez a név állt az irataimban, hajlamos voltam megfeledkezni róla. Csak egy név volt, semmit sem
jelentett nekem.

Alaposan megnéztem magamnak a férfit, miközben hosszú fehér ujjait a kézfejemre szorította. Le
Marc harmincöt körül járt, jó tizenöt centivel volt magasabb nálam, de még mindig nem akkora, mint
Udimu.  Fekete hosszú haja a válla  alá  ért,  keretbe vonta sápadt,  keskeny angyalarcát.  Fekete
szempillákkal  ölelt  szeme világoskék  volt.  A  legtisztább  jégnek  van  ilyen  színe  az  északi-sarki
barlangokban, amikor áttűz rajta a Nap. Az orrnyerge egészen hajszálnyira balra hajlott, mintha
fiatal korában kapott volna egy bitangerős maflást. Az ajka telt és formás, szabályos fehér fogsor, az
egész megjelenésében volt valami feminin, de amint megszólalt, ez azon nyomban szertefoszlott. A
hangja döbbenetes ellentétben állt a megjelenésével, mély volt és simogató, annak ellenére, hogy
rockot énekelt.

A Sápadt Árnyak azt játszotta, hogy ők vámpírok, jól kitalált imázs, tökéletes kivitelezésben. A
dalok szövegei is ezt a hangulatot tükrözték; melankólia, vér és szerelem. A srácok mind feketébe
öltözve  jártak,  szemüket  feketével  rajzolták  körül  és  gyakran  viseltek  napszemüveget  zárt
helységben is. Halandók, akik vérivóknak mutatkoznak és nem is csinálták rosszul.

Francis kezén még a körmei is feketével voltak kilakkozva és ezüst gyűrűket viselt vékony fehér
ujjain. Egyszerűen nem találtam rá magamban más szót, szép volt és tagadhatatlanul tetszett. Minél
tovább néztem, annál inkább éreztem rajta,  hogy van némi hasonlóság közte és Udimu között,
dacára a végtelen hosszú generációs kapcsolatnak. Józanul felfogtam, hogy ennyi idő alatt temérdek
változáson mennek keresztül a gének, de ahogy Francist figyeltem magam mellett, mégis erősen
emlékeztetett  Udimura.  Olyan közel  ült,  hogy  bőrnadrágos  térde  az  enyémet  súrolta,  testének
kellemes vér illata volt. Christian vére még melegített belülről, de egyszeriben felágaskodott az
éhségem, nyers, vad vágyat éreztem. Sürgősen magamhoz kellett térnem és adni a közönséges
halandót.

-  Még sosem akartak kinyírni,  megverni,  azt  igen,  arra már többször is  volt  példa,  de ez a
mostani… - sóhajtott. – Még a végén tényleg testőrt kell szerződtetnem. – az arcomba meredt. –
Nincs kedved vállalni, Kate?

- Nem hiszem, hogy én lennék a legalkalmasabb – nevettem rá zavartan.

- Abból, amit az előbb láttam, esélyes lehetsz a melóra. Köszönöm, hogy közbeavatkoztál, de
tényleg.

- Már megköszönted, ne is beszéljünk róla többet.

Francis  bólintott,  aztán felállt  és a beépített  kicsi  hűtőgéphez ment,  kihalászott  három sört,
szétosztotta közöttünk. Udimuval összenéztünk, megvonta a vállát és a szájához emelte az üveget,
mintha inna.

- Klassz volt a show, fergeteges, amit lenyomtatok – mondta aztán és az üveggel intett a többi
fickó felé.



Francis biccentett.

- Igyekszünk a legjobbat nyújtani, beleadjuk szívünket, lelkünket. Bocs, hogy ilyen gyökér vagyok,
bemutatom a fiúkat!

Kedves volt tőle, még akkor is, ha elvileg a fél világ ismerte a nevüket, főleg azok, akik eljöttek a
koncertjükre. Nála azonban ez alapvető illemszabálynak látszott, eszébe sem jutott felvágni.

A dobost Rocconak hívták, alacsony, furcsa arcú srác, vicces frizurával. A két gitáros, Jimmy a
széles vállú, vadmotoros figura és Martin, akinek hosszú fekete lobbonca a lapockájáig ért. És végül
Paul a basszusgitáros szintén feketére festett rövid hajjal.

Mind látták, ami a parkolóban történt, így azonnal barátságosan fogadtak minket.

- Hová megyünk? – kérdeztem.

- Van egy klub innen néhány utcányira, a Christobal, ha jól emlékszem, ez a neve. Ma éjszakára
kibérelték a szervezők, a segítőink és mindenki, aki a turnén dolgozik ott lesz.

- Zártkörű buli és te beviszel minket? – vonta fel a szemöldökét Udimu. – Király vagy!

A Christobalban nem csak a kollegák gyűltek össze egy kis mulatozásra, bejutott néhány vérprofi
groupie is. Azonnal rányomultak a fiúkra, bevetették összes bájaikat, a nem létezőket is.

Van egy klubom, szóval tisztában vagyok, miről szólnak az ilyen bulik és nem akartam végignézni
a teljes műsort, túl illúzióromboló lett volna. Ital minden mennyiségben, szex, drog és szórványos
hányás amerre a szem ellát. Mi nem ezért voltunk itt, bármilyen kíváncsiak is voltunk Francisre.

Udimuval beültünk egy félhomályos sarokba.

- Elégedett vagy? – kérdeztem.

- Annak ellenére, hogy nem szándékoztam közvetlen kapcsolatba lépni vele, igen.

- Hagytam volna, hogy megszúrják?

- Nem.

- Gőze sincs, ki vagy. Marcus Caldwellként mutatkoztál be, egy rajongó a sok közül.

- Nem fogom tudni, elengedni – jegyezte meg halkan.

- Ezt nem egészen értem…

Közelebb hajolt hozzám, feleslegesen fáradt, a ricsaj miatt úgysem hallotta volna senki, amit
mondani készült.

- Dehogynem, Morwen! Te is érzed… Nem bírok felállni és kisétálni azon az ajtón, hogy aztán ne
lássam többé.

- Mit akarsz csinálni?

Udimu vállat vont, sután elvigyorodott.



- Sütkérezni a fényében, megmelegedni az emberiességének tüzénél… fogalmam sincs.

- Ha így haladsz, még elragadtatásodban olyasmit teszel, amit később keservesen megbánhatsz –
figyelmeztettem.

- Ezt meg sem hallottam – nézett rám szigorúan.

- Nézd Udimu, én nem vagyok olyan öreg és bölcs, mint te, de annyit azért már tudok, hogy
köztünk és a halandók közt, csupán egyetlen kapocs létezik.

Megrázta a fejét, zöld szeme megvillant.

- Nem fogom megharapni. - aztán egy néma pillanaton keresztül rám meredt. – És te sem! – a
hangja egészen komollyá vált.

Ismertem annyira, hogy tudjam, nem viccel.

- Te megőrültél?

- Láttam, hogyan reagáltál a találkozáskor és a koncerten is. Ne add itt az ártatlant! Francis a te
szemedben egy vonzó és csábító préda, szomjazol rá, kipécézted magadnak.

Leforráztak  a  szavai,  nem csak  azért,  mert  rémesen  rosszul  estek,  hanem mert  volt  némi
valóságalapjuk.

- Erről nem kívánok vitázni, semmi értelme – morogtam enyhe sértettséggel és hátradőltem.

- Bárkit megkaphatsz, Morwen, de ő tabu, ezt jegyezd meg! Francis a fiam és nem engedem, hogy
a vérét idd, vagy egyéb kósza gondolatokat dédelgess vele kapcsolatban.

- Nem a fiad! – jegyeztem meg halkan.

- Jól van, én is tudom, de… - felsóhajtott, mielőtt folytatta. – Soha nem kértem tőled semmit, most
mégis megteszem, ismeretségünk során először. El a kezekkel tőle!

Komolyan gondolta, egy percig sem kételkedtem benne.

- Rendben van, Udimu.

- Nem elégszem meg ennyivel, - felolvadtak a szigorú vonásai. – ha nekem valami bajom esne,
vagy valami oknál fogva, nem lennék képes vigyázni Francisre, neked kell megtenned. Rád bízom.

- Hát, ez nagyon kedves tőled – húztam el a számat. – Csak nem azt várod, hogy bébiszittert
játsszak egy harmincöt éves rocksztár mellett?

Megfogta az asztalon nyugvó kezemet, az arcomhoz hajolt, hosszú fekete haja függönyként hullott
előre, kitakarva előlem a termet.

- Szeretlek, te vagy, akiben megbízok. – aztán a számra hajolt és megcsókolt.

Tisztában volt vele, milyen könnyen levesz a lábamról, most is bevetett mindent.

Valaki köhintett mellettünk.



-  Bocs a  zavarásért!  –  Francis  állt  az  asztalunknál.  Udimu elengedett,  de láttam a szemén,
mennyire élvezi a helyzetet, a zavaromat.

A  pasas  egy  teljes  üveg  vodkát  tett  az  asztalra  és  három  poharat,  majd  leült,  gondosan
kitöltögette az italt.

- Csak most tudtam elszabadulni a lányok karmai közül.

- Színes lehet az életetek – mondtam és a groupiek csoportja felé intettem a fejemmel.

- Nem panaszkodom – vigyorgott és felhajtotta a vodkáját. – Az elején, amikor összeállt a banda
kifejezetten  hajtottunk  az  ilyen  élvezetekre,  kihasználtuk,  amit  csak  lehet.  Mostanra  kissé
lecsillapodtunk, vagy inkább öregebbek lettünk, már nem fogyasztjuk nagykanállal a kiscsajokat.

- Na persze! – hunyorítottam rá cinkosan. – És a pia? – kérdeztem önkéntelenül, miközben azt
figyeltem, hogyan tölti ismét tele a poharát.

- Ma buli van, nem vedelek mértéktelenül, ha erre gondolsz. Vigyáznom kell a hangomra, azzal
keresem a kenyerem és imádom, amit csinálok. Szóval, észnél vagyok, nyugi, Kate! Nem isztok?

- Nem, kösz. Ma még dolgunk van.

A férfi meglepve nézett.

- Éjszaka?

- Igen, - vette át a szót Udimu. – nem is maradhatunk tovább, lassan indulnunk kell.

- Sajnálom, jó lett volna még beszélgetni. Ti nem úgy viselkedtek, mint a többi rajongó, akiktől
lépni sem lehet, mások vagytok.

Majdnem felnevettem; haj, ha tudnád édesem, mennyire mások!

- Mielőtt eltűntök, hoztam nektek valamit – benyúlt a dzsekije zsebébe és előhúzott két Sápadt
Árnyak cd-t. – Dedikáltuk a fiúkkal.

Átvettem a lemezeket:

- Ez nagyon kedves. Köszönjük szépen, megígérem, tropára fogom hallgatni – mondtam és ez nem
volt üres beszéd.

Alig vártam, hogy a lejátszóba dugjam, a lemezt és fülhallgatóval magamra zárjam a világot
Francis varázslatos hangjával.

– Meddig maradtok a városban?

- Holnap reggel továbbindulunk, még van vissza három koncertünk, egy Los Angelesben és kettő
San Franciscóban, utána pedig egy rövid pihenő következik,  már nagyon ránk fér.  A srácokkal
hónapok óta turnézunk, nincs megállás, járjuk a világot, először Európa, aztán Japán, most meg itt. A
Karácsonyt szeretnénk nyugodtan eltölteni, mielőtt az új albumon kezdenénk dolgozni a stúdióban,
otthon Angliában.

Udimu finoman megbökött az asztal alatt.



- Miért nem mondod el Francisnak, mivel foglalkozol, talán összehozhatnátok valamit közösen? –
kérdezte.

Hülye képet vághattam, mert elmosolyodott. Nem értettem pontosan, mit akar tőlem, talán azt,
hogy fedjem fel a pasas előtt magam? Végrehajtó vagyok, ennek nincs sok köze a rockzenéhez. Aztán
végre leesett a tantusz, ah én balga.

- Igaz is, van egy klubom itt a városban, Thébának hívják, ha van kedved, térj be hozzánk, amikor
arra jársz, mindig szívesen látlak és a srácokat is!

Francis arca felderült.

- A Théba? Ismerem azt a helyet, kábé tíz évvel ezelőtt éltem itt New Yorkban egy rövid ideig, ha
jól emlékszem, akkoriban nyitott meg. Klassz hely.

- Lepj meg egy éjjel és gyere el! – ajánlottam.

- Akár egy fellépést is összehozhatnátok a klubban – mondta Udimu lelkesen.

- Igen jó ötlet, részemről nyitott vagyok a kérdésre – bólintott Francis.

Indulni készültünk, a férfiak egyszerűen letudják a búcsúzkodást, kezet ráznak és kész, ezzel el
van intézve a procedúra. De a nők néha hülye helyzetbe kényszerülnek, mi nem mancsolunk olyan
gyakran,  viszont  puszit  sem  osztogatunk  úton-útfélen  mindenkinek,  hiszen  van  abban  valami
bizalmas.

Ott álltam Le Marc előtt és lövésem sem volt, mit tegyek, az egyszerű ’szia’ elég sután vette volna
ki magát.

Francis  megérintette  a  vállamat  és  megoldotta  a  kérdést,  lazán  arcon  csókolt,  kétszer  is.
Megcsapott a testének melege, beszívtam az illatát, hogy később is fel tudjam idézni, ha már messze
jár.

Elköszöntünk a többi sráctól is, velük persze nem puszilkodtam, fel sem merült bennem.

Taxival  suhantunk  az  éjszakában,  nem  szóltunk  egymáshoz,  mindketten  elmerültünk  a
gondolatainkban. Időközben elállt a hóesés, az utcákat friss, csillámos hókristálytakaró borította be,
a meleg autóból nézve békés és varázslatos volt. A történteket emésztgettem, próbáltam napirendre
térni Udimu szavai felett, hogy gyakorlatilag letiltott Francisról, féltette őt még tőlem is. Ám ha
belegondolok,  én  sem tennék  másként,  ha  Miranda lányairól  lenne  szó,  egyetlen  vámpírt  sem
vezetnék hozzájuk, nem szolgáltatnám ki őket senkinek.

A Sápadt Árnyak és Francis Le Marc holnap elmennek, hamarosan az országot is elhagyják,
majdnem biztos, hogy nem látom viszont őket. Udimu leszármazottja sosem tudja meg, kik vagyunk,
hogy két valódi vérivóval beszélt ezen az éjszakán és az egyik közülük az őse.

 

Második fejezet

 



A Thébában a szokásos tömeg fogadott minket, szinte teltház volt, a zene ezerrel dübörgött,
legyűrve az emberek zsivalyát.  Amint beléptünk az épületbe, mindketten azonnal megéreztük a
felénk hullámzó energiarezgést, mintha térdig gázolnánk a meleg vízben, amely lassan, bugyogva
kúszik fel a testünkön. Fajtánkbéli tartózkodott valahol a közelünkben és nem is egy, de legalább
kettő.

Christian a bárpult mögött ácsorgott és egy üres vodkás üveget szorongatott, láthatóan nyugtalan
volt. A ráruházott jeleimnek köszönhetően, képes voltam érzékelni, amit ő, és ha nem vigyáztam
eléggé, akkor ő is belekóstolhatott az én érzéseimbe. Szorgalmasan ügyködtem rajta, hogy ez utóbbi
ne fordulhasson elő, az egymásba érzés kissé rumlis tud lenni, hihetetlen égő helyzeteket képes
produkálni.

Csak  azt  éreztem,  hogy  zaklatott,  nem azt,  hogy  félne  bármitől  is,  függetlenül  a  közelben
tartózkodó vámpíroktól.

- Minden rendben van? – kérdeztem és letámaszkodtam elé a pultra.

Udimu mellettem szobrozott, az ő arca is feszült volt.

Christian közelebb lépett, áthajolt a pult felett, továbbra is az üveggel matatva.

- Odalent várnak rátok – mondta minden kertelés nélkül.

Az  odalent,  persze  a  klub  alatti  fészkemet  jelentette,  ahová  nem  sokan  léphettek  be,  az
engedélyem nélkül pedig senki. Nem vártam meglepetés vendégeket, így lassan emelkedni kezdett a
pumpám.

Udimu a vállamra tette a kezét.

- Ráérsz akkor hergelni magad, ha meglátod, kik azok – próbált csillapítani, de nem járt sikerrel.

Christian addig játszadozott az üveggel, addig dugdosta bele az ujját az üveg szájába, míg a
mutatóujja beleszorult.

- Örülni fogok, vagy dühös leszek? – néztem rá várakozóan.

Látványosan  meglengette  előttem a  rabságba  esett  ujjával  együtt  az  üveget,  mutatva,  hogy
dagadásnak indult a vákuumtól. Nem hatott meg a bohóckodása, ezúttal nem.

- Egyikre sem vennék mérget – vont vállat.

Szőke hullámos angyalfürtjein játszottak a fények, mostanra már a nyakába göndörödött, keretbe
foglalta kedves, gazfickós arcát, kék szemát. A magas nyakú pulóver eltakarta a ma esti harapásom
fognyomait, amelyek talán már reggelre be is forrnak.

- Aailish hol van?

- Lent velük. Azt mondta, maradjak itt, és be ne tegyem oda a lábam, küldjelek le, ha megérkeztek.

- Jól van – biccentettem.

Aailish nem egy izgága nőszemély, nem olya, aki hamar pánikba esik, megbízom az ítéletében, ha
gáz lenne, azt már tudnám, nem hagyná, hogy csapdába sétáljunk.



Célba vettem az oldalajtót, Udimu velem tartott, de előtte egy gyors mozdulattal lecuppantotta
Christian ujjáról az üveget. A srác felnyögött egy pillanatra, aztán elvigyorodott.

A lakásom két szinttel a klub alatt rejtőzött, ez volt az én fészkem, menedékem. Szerettem itt
lakni és egyáltalán nem volt ínyemre, hogy valaki hívatlanul, az engedélyem nélkül, önkényesen
besétálhatott az én privát zónámba.

Udimuval már a bejárati ajtó előtt álltunk, olyan töményen éreztem a lakás belsejéből áradó
energiát, hogy egy pillanatra megtorpantam. Az erő íze egyszeriben nagyon is ismerős lett, ezer
közül is képes lennék kiválasztani, kihez tartozik. Nem akartam hinni a benyomásaimnak, de ahogy
Udimu arcára néztem, tudtam, ő is felismerte. Beléptünk.

A  hangulatosan  megvilágított  vörös,  fekete  színűre  festett  falak  közt,  a  nappalim  fekete
bőrgarnitúráján hárman ültek. Aailish, a teremtményem, Thor, aki a vámpírok ősi Tanácsának egyik
tagja és nem mellesleg a feledtesem, valamint Melkor, akinek az erőmet köszönhettem, és aki az
exem volt. Jelenesetben a hangsúly a múlt időn van, mert ez egy nagyon, de nagyon nagy ex.

A lélekjelenlétem egész egyszerűen cserbenhagyott, elszállt, az agyam lezuttyant és valahol a
sarkaim magasságában, illetve mélységében koppant.

Nem láttam Melkort az ominózus eset óta, amikor a Tanács falai közt haragtól és az irántam
érzett gyűlöletétől hajtva összezúzta a szobrot, amit rólam és nekem mintázott. A szobor egykor a
szerelmünket szimbolizálta, az elpusztítása beszédesebb volt, mint bármekkora veszekedés. Akkor,
azon az éjjelen,  mindkettőnk számára lezárult  egy korszak.  A szoborból  csupán egyetlen törött
darabot őriztem meg, az arc nagy része megmaradt épségben, most a hálószobámban tartottam az
éjjeliszekrényen. Talán ezzel sokkoltam magam, vagy csak azért tartottam meg, hogy mindennap
emlékeztessen rá, ami tönkrement, azt nem lehet feléleszteni. Fogalmam sincs, de a sajátos terápia
hasznosnak bizonyult.

Udimuval közelebb mentünk, főhajtással köszöntöttük a vendégeket, ahogyan illik. Aailishnak járt
egy vállveregetés, amiért nagyon okosan távol tartotta Christiant a két nagyhatalmú társunktól.
Akárhogyan is nézem, a srác egy halandó, igaz a szolgám és semmi kedvem nem volt megosztani a
vendégekkel, ahogyan az szokás volt.

- Üdvözöllek benneteket a fészkemben! – mondtam.

Igyekeztem nem zavarba jönni Melkor jelenlététől, és semleges arcot vágni, amihez szükségem
volt minden önuralmamra.

- Kellemes itt nálad – mosolygott Thor.

Eszembe jutott, hogy sem ő, és ami még furcsább, sem Melkor nem jártak még a fészkemben.
Nem is tudom, hogyan lehet, de ez volt az igazság.

- Ha tudtam volna az érkezésetekről, magam fogadtalak volna.

Thor legyintett.

- Így is minden rendben van, Aailsih kifogástalan vendéglátó.

Nem mertem Melkorra nézni,  Thor kedélyeskedése lélegzetnyi időt adott,  hogy összeszedjem
magam, mielőtt megteszem. Nem sokat segített rajtam, hogy Udimu mellettem állt, sőt, talán még
rontott a helyzeten. Nem én voltam, aki megtette az első távolodó lépést, nem én rondítottam bele a



mennyeinek ígérkező kapcsolatunkba, viszont én voltam, aki a legjobb és legrégibb barátjával állt
össze, miután véget ért a szerelmünk. Udimu teremtette Melkort és most miattam voltak fasírtban.
Bármilyen csodás is volt együtt lenni Udimuval, erre azért nem voltam büszke.

Végül nem húzhattam tovább, egyenesen Melkor szemébe néztem, elvégre sok minden vagyok, de
gyáva nem. Szembeszökő változáson ment keresztül mióta nem láttam és ez nemcsak külsőségekben
mutatkozott meg.

Haját olyan rövidre vágta, hogy az amúgy sűrű, göndör tincsei alig hullámosodtak, gondolom, elég
gyakran  kellett  utánanyiratkoznia.  Grafitszürke  öltönyt  viselt,  fekete  inggel,  nyakkendővel  és
méregdrága fekete  bőrcipővel.  Kifogástalan  úriember  képét  nyújtotta.  Szürke  szemében valami
mélységes, számomra eddig ismeretlen arrogáns vadság lappangott. A tekintete lassan, ráérősen
siklott végig rajtam, nem titkolva, mennyire nem örül, hogy itt kell lennie és egy levegőt szívnia
velünk.

Az erejét szabadon engedte, az energianyelvek tüzes ostorcsapásként csípték, égették a bőrömet.
Ha ettől  vörös  hurkák lesznek szerte  a  testemen,  hajlani  fogok rá,  hogy  megfeledkezzek a  jó
modorról és arról, hogy ők a vendégeim, én pedig a házigazda.

Melkor pillantása átkúszott Udimura, arckifejezése szemernyit sem változott. Felállt és közelebb
jött, úgy mozgott, mint egy párduc. Hirtelen rádöbbentem, hogy ezt a Melkort én nem ismerem.


