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Első fejezet
A színház sötét nézőterén a közönség egy emberként várta, hogy a súlyos függönyök lehulljanak

és elérkezzen a szünet a két felvonás között. Lélegzet visszafojtva ücsörgött mindenki, azt latolgatva,
vajon hány perc lehet még vissza, mennyit kell még kibírni. Az órájára senki sem mert ránézni, hisz
modortalanság lett volna, csak fészkelődtek, halkan sóhajtoztak, a vörös bársonyszékek háttámlái
ropogtak a mozdulataik alatt. A színpadon színes fényözön alatt színészek próbálták elhitetni az
életszerű helyzetet a nagyérdeművel.

A bal szélen ültem, Tristannal közvetlenül mellettem. Az előadás reménytelenül vértelen volt, a
darab gyengécske,  nem akadt  egyetlen momentuma sem, ami  megfogott  volna.  Menthetetlenül
unatkoztam és nemcsak én.

Nem az előadás miatt voltunk itt, nem a darabra voltunk kíváncsiak, egészen más célok hoztak
minket  a  régies  hangulatú,  pazarul  díszített  teátrumba.  Tristan  választotta  a  helyet.  Itt  akart
vadászni ezen az estén és én beleegyeztem, ahogyan csaknem mindenbe, amit kiejtett a száján.
Teljesítettem a  kéréseit.  Természetesen  tudtam az  okát,  miért  teszem ezt.  Nem kellett  hozzá
lélekbúvárnak lenni, hogy tisztában legyek az okával. Próbáltam kárpótolni Tristant a bűnért, amit
elkövettem ellene.  Elvettem az életét,  megfosztottam a halandóságától  és  ő  nem mulasztott  el
minden pillanatban emlékeztetni erre.

Nem volt  a  kapcsolatunk harmonikus,  mindent  megtett,  hogy ne lehessek nyugodt egyetlen
percre sem. Pimaszul viselkedett velem, ez volt rá a legjobb szó. Folyton borsot tört az orrom alá,
bajt okozott, de soha semmi megváltoztathatatlant, vagy jóvátehetetlent. Annyira azért nem volt
elvetemült bolond, hogy saját magát komolyan veszélyes helyzetbe sodorja. Ez az egész egyszerűen
játék volt számára, egy játszma, amit velem óhajtott játszani.

Most is csak ezért ültünk itt, a parfümfelhőbe burkolózott, elegáns, ám jobbára a művészetekre
vak és süket sznob városi krém között, hogy Tristan úrfi egyik mulatságának áldozzunk. A drága
illatfelhőn át meg áthömpölygött a dús, tömény embervér fullasztóan édeskés szaga. Ez a semmi
máshoz nem hasonlítható, mással össze nem téveszthető illat vadul ostromolta érzékeinket, újból és
újból próbára téve önuralmunkat ösztöneink felett.

Úgy  süppedtem  a  puha  bársonyülésbe,  mintha  a  legkényelmesebb  fotel  lenne,  szememet
lehunytam,  hisz  nem  kellett  néznem  az  előadást  a  sötét  nézőtérről,  hogy  tudjam,  valami
szerencsétlenül sikerült darab zajlik az éles fényekkel megvilágított színpadon. Inkább a körülöttem
ülőket  figyeltem,  érzékeltem őket,  testük melegét,  vérük lüktetését  és  néha a  gondolataikat  is
elcsíptem, de ez kevéssé érdekelt.

Tristan fekete öltönyös karja az enyémet súrolta a karfán, széles válla teljes egészében elfoglalta
az ülést. Hosszú lábait enyhén terpeszben nyugtatta maga előtt, bizonyára nem lehetett kényelmes
neki a póz. Szőke lágy tincsei a nyakánál kicsit lejjebb értek s bár nem nézett rám, így is tudtam,
hogy  szép  kék  vámpírszemei  úgy  villantak  a  sötétben,  akár  a  macskáé.  Kifejezetten  jóképű
fiatalember  volt,  és  ebből  semmit  sem  vont  le  az  átváltozása.  Sőt,  talán  még  emelt  is  rajta
valamennyit.  Persze,  én  nem azt  néztem rajta,  mennyire  remek  pasi,  a  kettőnk  viszonya  első
pillanattól másról szólt.

Így visszatekintve, úgy is mondhatnám, a srác sorsa meg volt pecsételve, már a születése napján.
Ha valaki két vámpírvadász gyermekeként látja meg a napvilágot és maga is aktívan és elszántan
továbbviszi a családi hagyományt, nos annak elég csekély esélye van a békés, nyugdíjas évekre és
magas korra. Tristan sem tartozott a szerencsés kivételhez, igaz, nem rajta múlott.



El kellett ismernem, remek harcos volt, bátor és elszánt, halandó élete során sokat elpusztított
közülünk. Aztán egy összecsapás balul ütött ki és Tristan halálosan megsebesült, amikor a nekem
szánt golyókat felfogta a testével. Isten, vagy a sors akarata szerint ott kellett volna meghalnia,
fiatalon és hősiesen, csakhogy nem ez történt.

Abban az összecsapásban elvesztettem egyetlen vámpírgyermekemet, éppen Tristan apja keze
által kellett elpusztulnia iszonyatos kínok közt. Bosszúra szomjaztam, sokkal jobban, mint a vérre
valaha, mióta vámpírként éltem. Ott, abban a sötét pillanatban, kárhozott szívem parancsát követve,
vámpírt csináltam Tristan-ből.

Mentegethetném szörnyű tettemet azzal, hogy egy nagyon régi, kedves barátnőm fia volt, hogy
nem engedhettem meghalni ilyen értelmetlenül, hogy tulajdonképpen megmentettem egy új életnek.
Ám legalább saját magamnak be kellett vallanom, hogy Aailish elvesztése elvakított,  a fájdalom
kíméletlen gonosszá tett,  meg akartam büntetni Tristan apját. Melkornak volt igaza, szörnyeteg
vagyok.

Hónapok  óta  volt  mellettem a  srác.  Az  én  feladatom volt  megtanítani  mindenre,  amit  egy
valamirevaló vámpírnak tudnia kell a fajtájáról és a kárhozottak életéről. Tristan remek tanítvány
volt, könnyen és gyorsan elsajátította a tudást, nem volt gyenge újszülött, hisz tőlem kapta a vért.
Mivel én teremtettem, az elméje bezárult előttem, nem hallottam a gondolatait, sem az érzéseit,
ahogyan ő sem az enyémeket. A gyűlöletét viszont prímán érzékeltem és értettem is. Megfosztottam
mindentől, amit korábbi életében ismert, amiben hitt és betaszítottam a pokol kapuján. Mert Tristan
számára ez volt a pokol. Pontosan azzá a lénnyé vált, akikre eddig vadászott, akiket elpusztított,
ahogyan tette  azt  az  apja  és  az  anyja  is.  Bármennyire  utált  is,  kényszerűségből  velem kellett
maradnia, hagyni, hogy irányítsam, védelmezzem, és azt hiszem, ez még továbbszította amúgy sem
csekély ellenszenvét.

A magam részéről nem mélyedtem el túlságosan az érzelmeim elemzésében. Mi értelme lett
volna? Tristan sohasem helyettesíthette Aailisht, nem vehette át a helyét. Nem kerülhetett hozzám
olyan közel. Nem szerettem őt, de a lelkiismeret olykor aljas kis sunyi szemét tud lenni. Ha már
elkövettem a bűnt ellene, kötelességem volt felvállalni a következményeket.

Egészen pontosan hat hónapja éldegéltünk kettesben. A többiek szétszéledtek, ki erre, ki arra.
Miranda húgom Londonban volt,  Christiant én kerültem el jó messzire, mióta megtudtam, hogy
családos ember lett. Gabriel a maga útját járta, Udimu sem jelentkezett. A legfájóbb Melkor hiánya
volt, hosszúra nyúlt a távolléte, a titkos küldetése, amellyel a Tanács bízta meg. Előbb csak hetek,
majd hónapok lettek a várakozásból. Szavamat adtam neki, hogy nem kutatok utána, nem keresem
meg és nem követem. Nem szeghettem meg a fogadalmam, azt kellett tennem, amire kért, várni rá.

De lassan elfogyott a türelmem, felemésztették a hosszú éjszakák, a magányos hónapok. Régi
szerelem volt a miénk, a távolság és az idő sem ingathatta meg. Voltak idők, amikor azt hittem,
képes vagyok elszakadni tőle és nélküle létezni, de ez ostoba önámítás volt. Melkor teremtett engem
azzá, aki ma vagyok, az ő ereje, vére éltetett. A kapcsolatunk nagyjából három évtizede tartott,
voltak  persze  ez  alatt  hullámvölgyek,  de  ha  ennyi  ideig  képes  egy  pasi  ébren  tartani  az
érdeklődésemet,  akkor tényleg komolyan kell  venni.  Már a legelején sem tartottam könnyű kis
kalandnak, és ahogy belebonyolódtunk, annál biztosabban tudtam, az iránta lángoló szenvedélyem
tüze sosem alszik ki. Most viszont, valahol távol volt tőlem ez a csodálatos férfi, sejtésem sem volt,
merre jár. A Vámpírok Tanácsa megbízta valami fontos és titkos feladattal, de túl hosszú ideje ment
már el. Aggódtam érte, akkor is, ha tudtam, erejével és képességeivel minden helyzetből képes
kivágni magát. Próbáltam nem gondolni rá, a folytonos rágódásnak, összefantáziált rémképeknek
nem volt értelme.



Tristannal a tágas, kényelmes New York-i tetőlakásunkban laktunk, az egyik toronyház legfelső
szintjén. Még Melkor szerezte ezt a tökéletes új fészket, miután a skóciai kastélyt sürgősen el kellett
hagynunk. Az én régi kedves éjszakai klubom, a Théba megsemmisült egy robbanás következtében.
Ezzel lezárult egy korszak és egyúttal rákényszerültem, hogy valami újba kezdjek. De mindez ráért,
momentán kizárólag egy dolog foglalt le, hogy Melkor visszatérjen.

Végre lement a függöny, fények gyúltak a nézőtéren. Mozgolódás támadt, a közönség nagy része
elhagyni készült a színháztermet. Mi is felálltunk, hagytuk sodorni magunkat a tömeggel. Jól tudtam,
hogy Tristan rég kinézte áldozatát, egész végig az előadás alatt szemmel tartotta a fiatal szőke nőt. A
lány egy első emeleti páholyban ült, kisebb társasággal. Kecses, karcsú alakján égkék selyemruhát
viselt. Dús, fényes szőke haját megtűzte a tarkóján. Finom, drága parfümjének illatát még ott is
prímán éreztem, ahol ültünk. Tristan egyetlen pillantással jelezte, hogy ő most vadászni indul, aztán
átfúrta magát az emberek között, engem hátra hagyva, a lány után eredt.

Nem kellett  látnom a saját  szememmel,  hogy tudjam, ma este is  sikerrel  fog járni.  Tristan
újszülött vámpír volt. Ám közel sem jelentette, hogy gyenge volna. A vérem garantálta számára a
biztonságot idősebb és erősebb társaink között. Akaratomon kívül és minden szándékosság nélkül,
olyan képességekkel ajándékoztam meg, amelyek ravasz, veszélyes, sötét vérivóvá avatták őt. A nők
bomlottak  érte,  azonnal  és  önként  dőltek  a  karjaiba,  hogy Tristan elvehesse,  amit  csak akart.
Teremtőjeként büszkének kellett volna lennem rá, de nem éreztem ilyesmit, nem éreztem semmit.

Sétáltam az emberek között, magamra vontam a férfiak pillantását és egyúttal a nők ellenséges
tekintetét.  Ezen az estén nem szándékoztam vadászni,  furán kábultnak éreztem magam. Mióta
kiléptem a sárga fényekkel megvilágított,  aranystukkós előtérbe, rám telepedett a kényelmetlen
érzés, hogy figyelnek. Valaki szemmel tart, kíséri minden léptemet, mozdulatomat. Pedig biztosan
tudtam,  rajtam  és  a  fiamon  kívül  nincs  a  társaságban  másik  vámpír.  Mégis  ez  a  fullasztó,
mellkasomra nehezedő ólomsúly, ami még a levegőt is megvonta tőlem, egyre erősebb lett. Két
kegyetlen  vasmarok  préselte  össze  a  koponyámat,  hogy  szétroncsolja  az  agyamat.  Egyszerűen
képtelen  voltam  kitérni  ennek  az  ijesztően  erős  hatalomnak  az  útjából.  Nem  bírtam  lerázni
magamról, az a valami sokkal hatalmasabb volt nálam.

A falhoz mentem, hátamat a vérvörös tapétának vetettem, nyitott tenyereimet megtámasztottam,
próbáltam lassan és nyugodtan lélegezni. Kizárt, hogy velem ez megtörténik nyilvános helyen!

Sikerült lecsillapodnom, már-már úgy tűnt elmúlik a hirtelen jött rosszullét, amikor egy csapásra
elsötétült  előttem  a  terem.  Nem  láttam  az  embereket,  a  fényeket,  nem  hallottam  a  fecsegő,
kacarászó hangokat sem. Mintha búra alá kerültem volna, ahová nem hatol be semmilyen külső inger
csak a zúgó némaság, ami egyszeriben rám zárult.

Valaki állt mögöttem, szinte éreztem a forró leheletét a tarkómon, ahogy beszélt hozzám. Ez
gyakorlatilag lehetetlen volt, a fal volt a hátam mögött, nem lehetett ott senki. Képtelen voltam
megmozdítani  a  fejemet,  vagy  bármimet.  Egy  vámpír  hatalma  uralkodott  felettem,  olyan
mélységekben  turkált  az  elmémben,  hogy  teljesen  leblokkolt.  Suttogott,  számomra  ismeretlen
nyelven beszélt, mégis tudtam, hogy győzköd, hívogat, hogy kövessem. Úgy vonzott, mint lépes méz
a macit. Csalogatott, ízes, zamatos kiejtése elbódított, elvette az akaratomat. Aztán úgy éreztem,
megérint, keze a csupasz vállamon siklott, pedig ruhát viseltem.

Önkéntelenül  összerándultam,  sűrű,  keserű  guzmi  indult  felfelé  a  torkomon,  fogaim
összecsikordultak. Az ellen nem bírtam tiltakozni, hogy az agyamba hatoljon, de nem tűrtem senki
ősöreg vérszopó stricinek, hogy mentálisan tapizzon.

Kiáltás szakadt fel a torkomból:



- Eressz el!

Biztosra vettem, hogy érti a szavaimat.

A bűvölet  azonnal  lefoszlott  rólam,  ismét  a  színházterem előterében voltam,  a  világ megint
rendben volt körülöttem. Eltekintve attól az apróságtól, hogy minden arc felém fordult, meglepett
pillantások villantak rám.  Nyílván hangosan kiálthattam,  ezért  bámultak az  emberek,  mint  egy
zavarodottra.

Kitisztult az elmém, a számban vér ízét éreztem, elharaptam az ajkam. Kezemet az államon
legördülő vércsepphez kaptam, letöröltem, aztán lenyaltam. A nézőközönség közül páran zavartan
félre fordították a fejüket, mások továbbra is bámultak.

Ekkor Tristan vált ki az emberek közül, mellém lépett, hátával, széles vállával eltakart a kutató
pillantások elől. Megérintette a karomat, ráfonta az ujjait és megszorította.

- Kiviszlek innen – mondta halkan.

Hagytam, hogy átvezessen a sugdolózó, kíváncsi szemű emberek között. Meg sem álltunk, míg ki
nem értünk az épületből. A friss májusi éjszaka simogatta az arcomat, valóságos felüdülés volt a
benti hőség után.

Tristan a sarokhoz közeledve megtorpant, elengedett.

- Mi volt ez? – kérdezte. – Úgy néztél ki, mint aki rémeket lát.

Felnéztem rá, nem igazán akartam beavatni, de tartoztam neki a válasszal. Teljesen váratlanul
ért,  hogy  a  semmiből  felbukkant,  hátra  hagyva  kellemesnek  ígérkező  éjszakai  kalandját  és
gondoskodott  rólam.  Még  éreztem  rajta  a  lány  vérének  illatát,  akit  nyílván  megdelejezett
vámpírhatalmával és belekóstolt.

- Valaki behatolt az elmémbe – mondtam végül.

A srác nem eresztette a tekintetem.

- Ezt hogy érted?

- Ahogy mondom, rátelepedett a gondolataimra, manipulálni akart.

- Nem volt ott másik vámpír rajtunk kívül.

- Egy szóval sem mondtam, hogy odabent van az illető. Messze van innen, azt hiszem, nagyon
messze, de nagy a hatalma, elég öreg és erős ahhoz, hogy a távolság ne okozzon neki akadályt.

- Te is erős vagy, miért hagytad? Miért nem tiltakoztál?

- Mert képtelen voltam – válaszoltam egy fokkal mélyebb hangon. – Megbénított, lebéklyózott,
kényszerített, hogy ráfigyeljek.

- Hogy lehetséges ez?

Megráztam a fejem.

- Sajnos megtörténhet. Nem először fordul elő.



Visszagondoltam a korábbi esetekre, Melkor aggodalmas reakciójára, mikor megtudta a dolgot.
Nem tett  boldoggá  a  tény,  hogy  egy  számomra ismeretlen,  erős  vén  az  agyammal  szórakozik
kedvére. Az elmúlt hónapokban nem ismétlődött meg az eset, már-már azt reméltem, vége. A mai
attrakció azonban élesen felidézte a korábbiakat és arra figyelmeztetett, legyek résen.

- Kösz, hogy kihoztál – mondtam.

- Nincs mit – mondta Tristan színtelen hangon, majd ellépett mellőlem, aztán megtorpant, félig
felém fordult. – Nélküled folytatom az éjszakát. Zavar, hogy folyton mellettem vagy, nem kapok tőled
levegőt.

- Jól van – bólintottam.

Felemelte a hangját.

-  Nem,  nincs  jól!  Úgy  csinálsz,  mintha  engedélyt  adnál  nekem.  Nem  tartok  igényt  a
gondoskodásodra! Azt hiszed, nem tudom, hogy ezzel a szánalmas törődéssel csak a lelkiismeret
furdalásodat próbálod kompenzálni?!

- Szabadulni akarsz tőlem?

- Igen, minden vágyam. - szikrázóan kék szeme átszúrta a koponyámat. – Hagyj végre szabadon
élni! Engedj el! – hirtelen rám bökött a mutatóujjával. – És ne gyere az anyámmal!

- Neki ehhez már semmi köze – sóhajtottam. – Sosem kényszerítettelek rá, hogy velem maradj,
bármennyire is erősnek érzed magad, mindössze hat hónapja vagy vérivó.

- Elég a tudásom, hogy egyedül is megálljam a helyem. Nincs rád szükségem.

Közelebb léptem hozzá, felnéztem az arcába.

- Semmit sem tudsz, hidd el nekem, semmit!

Nem válaszolt, sarkon fordult és otthagyott. Sokáig néztem távolodó magas alakját, ruganyos
lépéseit. Dühös volt rám, nem jutottunk előrébb most sem. Ez a beszélgetésünk is úgy végződött,
mint a többi, sehogy. Tristan pontosan tudta, hogy a vadászként eltöltött évei alatt összegyűjtött
ismeretei a vámpírokról nem elegendőek. Az elmélet sohasem pótolhatja a gyakorlatot.

Reméltem, hogy elmegy, kitombolja magát, vadászik, eltelik vérrel, aztán lecsillapodik és hazatér.
Vissza kell jönnie, mert mi van, ha nem? Mit csinálok akkor?

Nem volt kedvem tovább csatangolni az utcán, hazafelé vettem az irányt. Elég későre járt már, a
gyalogos forgalom jelentősen megcsappant. Csinos fekete ruhát és magas sarkú cipőt viseltem a
könnyű kis kabátka alatt, elvégre igyekeztem konszolidáltan felöltözni a színházi előadáshoz. Eléggé
lefoglaltak a gondolataim ahhoz, hogy egy kicsit későn vegyem észre a két pasast a sötét utcán,
ahogy mögöttem jöttek. Megszaporázták lépteiket, hogy közelebb kerüljenek, testükből kellemetlen
savanyú szag párolgott, a bűnös, kegyetlen terveik kénes bűze. Nem volt kétséges, hogy cselekedni
fognak,  nem szándékoztak  kihagyni  a  remek  éjszakai  kalandot.  Szinte  az  agyamban hallottam
suhogni szapora érverésüket, csak bele kellett szagolnom a májusi éjszakába és tisztán éreztem
vérük részegítő, csalogató illatát, csakúgy habzott az adrenalin.

Nem kezdtem el sietni, idegesen kapkodni, semmit sem csináltam. Elég rég túl voltam már azon,
hogy aggódjak az ilyen támadások miatt. Ennyi szórakozás nekem is járt. Egy utcahossz után elegem



lett a játékból,  mintha véletlenül történne, leejtettem a kis táskámat a betonra. Megtorpantam,
lehajoltam és sóhajtozva a kezembe kaptam a táskát, majd felálltam, leporoltam. Nem győztem elég
türelemmel csinálni, hogy a két férfi végre utolérjen. Megálltak mögöttem, két oldalról közrevettek,
nem hagyva esélyt, hogy kibújjak közöttük. Mindketten magasabbak voltak nálam, erősek, szőkék,
egyszerű fekete dzsekit viseltek és farmert, lábukon vasalt bakancsot.

- Mit akarnak? – nyögtem rémülten, még a szememet is elkerekítettem hozzá.

Szerintem, nagyon jól csináltam.

-  Pofa  be!  –  sziszegte  az  egyik  és  elkapta  a  csuklómat,  szorosan megmarkolta,  szinte  fájt.
Megrángatott.

A másik azt a kezemet ragadta meg, amelyikben a táskámat fogtam.

- Kérem, ne bántsanak! – lihegtem.

- Nincs szerencséd, kisanyám – mondta az egyik fojtottan.

- A pénzem kell? Itt van, vigyék, csak engedjenek el! – kértem.

Kirántotta a táskámat a kezemből, de az leesett a földre. A másik fickó meglökött, háttal egy
lezárt üzlet fémredőnyének zuhantam.

A pasi a táskáért nyúlt, felkapta, beletúrt, aztán bamba képpel rám meredt. A táska teljesen üres
volt. A lámpaoszlop felülről jövő tompa sárga fényénél is jól láttam a szemében felvillanó haragot.

- Mi ez? Szórakozol velünk? – hozzám vágta az üres táskát, másik kezével lendületesen arcon
ütött.

Visszazuhantam a redőnynek.

- Mit képzelsz magadról, hülye ribanc?! - előrenyúlt és letépte a nyakamból a brillekkel kirakott
széles arany nyakláncot. – Ez kezdetnek megteszi.

Elrugaszkodtam mellőlük, és futni kezdtem a járdán. Persze, nem teljes erőmből, csak úgy, ahogy
azt egy átlagos nő tenné tűsarokban. Utánam lendültek, nekik lényegesebben könnyebb dolguk volt,
mint nekem a fránya cipőben. Meg sem próbáltam meglógni előlük. Kicsit félhomályosabb részhez
értünk, itt már csak minden második lámpaoszlop égett, a házak között több volt a sötét beugró.
Megbotlottam,  előrebuktam,  aztán  zihálva  felegyenesedtem,  csaknem fellöktek  a  lendületükkel,
amikor utolértek. Megragadtak, az egyik ház oldalához taszigáltak.

- Ne, kérem, ne! – nyüszítettem és próbáltam ellenállni, esetlenül rángatóztam erős markukban.

- Mi vagy te, versenyló? – hörögte egyikük, a futástól alig kapva levegőt.

A másik férfi elkapta a torkomat, ujjai hegyét mélyen belevájta a bőrömbe, közel hajolt, úgy
beszélt.

- Elveszem a kedved a szórakozástól. – az arcomat fürkészte. – Nézzünk csak oda! Ez egy kis latin
tyúk, és milyen puccosan kicsípve.

Enyhén fulladozva ráhunyorítottam.



- Eressz el! – vicsorogtam.

Egyik kezemet ráfontam a nyakamat tartó csuklójára, szorítani kezdtem. Elröhögte magát az
erőlködésemen.

- Azt hiszem, remekül fogunk szórakozni mi hárman – mondta, mire a másik közelebb lépett,
megmarkolta a ruhát a mellemen. Olyan durván csinálta, hogy nem voltak kétségeim felőle, miféle
szórakozásra gondoltak.

- Ne! – kiáltottam.

A ruha anyaga megreccsent, de még nem szakadt el.

- Sikoltozz csak! Senki nem jön, hogy megmentsen – mondta a pasas.

Pezsgett az adrenalin a vérükben, szinte a fülükön habzott kifelé, csábítóan, kínzóan csalogató
illata magával ragadott. Eddig csak szórakoztam a fickókkal, de most számomra véget ért a játék. Az
ösztöneim  felülkerekedtek  rajtam,  átvették  az  irányítást,  és  én  hagytam,  engedtem,  hogy
eluralkodjon  a  vérszomj.

Elkaptam a ruhámat markoló kezet, elfordítottam és egy reccsenéssel eltörtem a csontot. A férfi
felordított, összerándult és meggörnyedt. Olyan sebesen martam belé, hogy mire a társa felfogta, mi
történik, csaknem végeztem is.

Felegyenesedtem a  férfi  mozdulatlanná dermedt  teste  mellől.  Minden csupán egy pillanatig
tartott. A társa talán azt mérlegelte, elfusson-e előlem, vagy szembe szálljon. Meredten bámulta a
haverja vérétől  csillogó arcomat,  eluralkodott rajta a félelem, a pánik.  Megmoccant,  de mielőtt
elfuthatott, utána nyúltam, elkaptam. Tényleg elszánta magát, hogy elmenekül és igyekszik örökre
elfelejteni ezt az éjszakát. Minden erejével ellenem szegült, fellendítette az öklét, hogy megüssön,
hörögve őrjöngött a kezeim között. Úgy törtem le a tiltakozását, mintha csak gyenge kis vergődő
madárka lenne. Nem számított, hogy magasabb, fizikálisan sokkal erősebb nálam, ember volt, csak
egy nyomorult halandó.

A  könyökhajlatomba  szorítottam  a  nyakát,  erre  felordított  és  a  gyomromba  vágta  a  saját
könyökét, úgy istenigazából. Számítottam rá, lefogtam a karját, a háta mögé csavartam. A pasas még
mindig küzdött, nem adta fel, nekilendült és mindkettőnket a falnak lökött. Lezuhantunk a földre,
kifeszítettem az állát és lecsaptam a nyakára. A rettegés verejtéke az egész testét bevonta, szaga az
orromba kúszott, ahogy átdöftem a bőrét a fogaimmal. Vére szaporán bugyogott a számba, minden
egyes nyelésnél éreztem, ahogy dobpergésszerű szívverése gyengül, lassúbb lesz. Olyan szorosan
tartottam, hogy moccanni sem bírt, beledermedt abba a nagyon is valóságos borzalomba, hogy egy
igazi vámpír szívja a vérét, és talán már azt is tudta, hogy nem hagyom abba, míg nem végzek vele.

Nem tartott sokáig, igazán nem. Az ellenállása miatti huzavona hosszabb volt, mint a haláltusája.
Amikor már nem moccant benne az élet, felemeltem a fejemet és a falnak döntöttem. Dübörgött
bennem a vére, úgy éreztem, majd szétvet az energia, hogy belülről feszít.

Ekkor halk tapsolás ütötte meg a fülemet a csendes éjszakai utcán. Rajtakapottan néztem fel. Azt
hiszem, döbbenet ült az arcomon, amikor megpillantottam az alakot, aki tapsolt.

Barna bőrzekét viselt, hosszú fekete göndör haja a vállára omlott, arcán gúnyos fintorral figyelt.
Szúró, sötét pillantásának tüzében egyszeriben kényelmetlenül éreztem magam. Cortez volt az, a
vadász, aki azt állította magáról, hogy az ősöm, hogy egyazon család leszármazottai vagyunk, és
ember volt.



Abbahagyta a tapsolást.

- Bravó! Ez igazán szép volt! – mondta kedélyesen.

Leeresztettem a testet a kezeim közül, lassan felegyenesedtem. Tudtam, hogy nem nyújtok szép
látványt, az ajkam és az állam vértől csillogott. Gyors mozdulattal letöröltem a vért magamról, nem
mintha ezzel bármit is javíthattam volna a helyzeten. Mellettem két halott férfi hevert, szárazra
szívva. Persze, Cortez nem volt szívbajos, hogy ilyesmin fennakadjon.

- Ó, miattam, ne zavartasd magad! – intett.

- Cortez! Mit keresel te itt? Miért követsz? - kérdeztem, amikor rátaláltam a hangomra.

- Lehet, hogy ezt akartam látni, téged, ahogy végzel az áldozataiddal. Hogy a hangzatos elveidet
meghazudtolva te is csak egy vérszopó vagy, nem különbözöl a többitől.

- Sosem állítottam ilyesmit. Gyilkos vagyok, ahogyan te is.

Gúnyosan elhúzta a szája sarkát.

- Touche, kedves Angelina!

Pillanat tört része alatt szökkentem elé, olyan szorosan, hogy szinte a cipője orrán álltam meg.

- Ne nevezz így! Ő meghalt már nagyon régen és soha többé nem tér vissza. Már csak Morwen
létezik, az, akit az előbb láttál.

Cortez pillantása az arcomat fürkészte, majd biccentett, alig észrevehetően.

- Beszélnünk kell – mondta végül.

- Nem, nem kell. Nekünk nincs miről beszélnünk. – sarkon fordultam és otthagytam.

Ajánlatos ilyenkor a hátrahagyott  áldozatok közeléből  elpárologni,  lehetőleg észrevétlenül  és
nyomtalanul, nem pedig, ostoba fecsegésbe bonyolódni régi ellenfeleinkkel.

Jócskán elhagytuk a környéket, Cortez kitartóan loholt a nyomomban, pedig nem diktáltam lassú
tempót. Nem számítottam a felbukkanására, nemcsak hogy nem vártam, de egyenesen reméltem,
hogy nem látom viszont őt soha többé. Egy rakás rossz és fájó emléket keltett fel bennem a puszta
megjelenésével.

Ő volt Ignacio Cortez Del Castillo, a híres, vagy inkább hírhedt vámpírvadász. A legtöbb vérivó
fülét farkát behúzva menekült, ha meghallotta, hogy Cortez a közelben van, vagy csak betette a lábát
egy adott országba. Szép férfi volt. Magas termetű, fekete gyűrűs hajzuhataga a válláig ért, meleg
barna  szeme  tüzesen  csillogott,  hosszú  fekete  szempillái  ölelésében,  melyeket  bármelyik  nő
megirigyelhetett volna. Erre a pazar vonásokkal megáldott arcra a dús, szép rajzolatú ajka tette fel a
koronát. Sejtésem szerint, nők százai, sőt ezrei omlottak a karjaiba, vagy még annál is többen,
tekintve, hogy Cortez nem a szokványos halandó életet élte. Valaha régen, saját bevallása szerint,
úgy háromszáz esztendeje egy vámpír halandó szolgájaként szert tett némi extra tartósításra. De
nem ez volt, ami terjedelmes bűnlajstromán az első helyen állt. Mert hát ugye ki róhatná ezt fel neki?
Mindenki azt kezd az életével, amit csak akar. Szabad a vásár. Persze csak saját felelősségünkre.

Viszont Cortez ezt a meglehetősen hosszú életét vámpírvadászattal tengette és ez nem olyasmi,
ami felett csakúgy könnyedén szemet hunyhatok. És mindezek tetejében a pasas véresen komoly



meggyőződéssel állította magáról, hogy ő az ősöm, a vér szerinti rokonom. Már ez is elég mellbevágó
volt számomra, de volt egy ennél sokkal ütősebb fixa ideája. Vámpír akart lenni, annyi sok év után,
amiket az elvesztett mestere nélkül élt le, hajlandó volt átállni a másik oldalra, azoknak a soraiba,
akiket eddig minden erejével üldözött. Én láttam ebben egy apró kis anomáliát, de ő nem. A bibi csak
az volt, hogy engem szemelt ki teremtőjének, merthogy a családban marad. Oops!

Nos hát…, sok minden felötlött már bennem Cortezzel kapcsolatosan. Elsőként meg akartam ölni.
Na jó, erről még nem tettem le egészen. Aztán férfiként is tetszetős példány volt. Egy nő, ha vámpír,
ha nem, észreveszi az ilyesmit, még akkor is, ha a szíve foglalt.

Ha pedig  valahogy mégis  bizonyítást  nyerhetne,  hogy valóban a  rokonom,  talán teljesen új
fényben  kellene  őt  néznem.  De  hogy  megosszam  vele  a  véremet  és  az  erőmet,  hogy
vámpírgyermekemmé tegyem, attól a legelszántabban elhatároltam magam.

Micsoda vakmerőség, bátorság kellett a férfi részéről tőlem ilyesmit kérni. Mekkora önbizalma
kellett legyen, ha hozzám, a hóhérhoz mert fordulni.

És most felbukkant a semmiből, ami azt jelentette, hogy észrevétlenül kinyomozta, hol vagyunk,
követett minket és meg is talált. Roppant kényelmetlen érzés volt. Mert melyik vámpír örülne, ha a
legjobb vadász lenne a sarkában?

-  Meddig  kóválygunk még össze-vissza?  –  kérdezte  türelmesen,  úgy harmincöt  percnyi  séta
múltán.

- Ha sietsz valahová, nem tartalak fel. Tőlem mehetsz – válaszoltam rá sem pillantva.

- Morwen, - megérintette a karomat, hogy megállítson, és én meg is torpantam a döbbenettől,
hogy hozzám mer érni. – miattam szükségtelen az utcákat rónunk. Tudom, hol tanyáztok. Akár oda is
mehetnénk. Tényleg beszélnem kell veled.

Belenéztem a sötét szempárba.

- Látod, ez az Cortez! Mivel ismered a fészkünk helyét, kénytelen leszek kinyírni téged. Nem
gondolhatod komolyan, hogy egy vadászt beviszek oda! Ismered a szabályokat, talán jobban is, mint
én.

Elengedett. Feltartotta a kezeit maga előtt.

- Békével jöttem, fegyvertelen vagyok.

- Ó, kérlek! Túljátszod a szerepedet – legyintettem.

Ő azonban nem hagyta magát.

- Komolyan kéne venned!

- Ugyan miért? Ha jól emlékszem, a legutóbbi találkozásunkkor véres harcot folytattunk egymás
ellen, különböző oldalon álltunk.

- És abban a harcban elvesztetted a gyermekedet. De ne feledd, nem én öltem meg! – mondta.

Kár volt erre emlékeztetnie, kényes pontot érintett, és ez jelen pillanatban nem segített rajta.

- Szerintem, most is azért vagy itt, mert az életünkre törsz. – élesen a szemébe pillantottam. –



Figyelmeztetlek Cortez, nem tétovázok megölni téged! Nem hatnak meg a meséid a családról, vagy
bármi más szentimentális badarságról. Egy dolog van, ami számít. Te vadász vagy, én meg vámpír.
Nem létezik más nézőpont.

Kedélyesen  elnevette  magát.  Szabályosan  kacagott,  kigúnyolt  engem,  nem  vett  komolyan.
Ellenben én minden szavamat halálosan komolyan gondoltam és rém sértve éreztem magam.

Fellendítettem a kezem és amúgy nőileg pofon vágtam. Nem pumpáltam bele nagy erőt, mert
azzal itt és most végeztem volna vele.

Még nevetett, amikor a tenyerem csattant az arcán. Éreztem a bökős borostáit a bőröm alatt.

Összerándult, sötét szeme összeszűkült, mintha támadni készülne, az állkapcsán rángatózott az
ideg. Furcsa hörgő hangot adott ki, mint a vicsorgó farkasok, vagy kutyák, de nem ugrott nekem. Azt
próbálta volna meg!

Nem ordítottam, majdhogynem halkan beszéltem.

- Ne hidd, hogy játszadozhatsz velem, vagy manipulálhatsz, csak mert, azt gondolod, a háromszáz
éveddel  a  hátad  mögött  ravaszabb  és  tapasztaltabb  vagy!  Talán  többet  tudsz  a  vámpírokról,
kiismerted a természetüket, gyengeségeiket, de fogalmad sincs, milyen sötét és hatalmas fájdalom,
erős düh él bennem. A vadászok pusztították el a gyermekem, képtelen voltam megakadályozni és
ezt soha nem bocsátom meg magamnak. Sok szar dolog van az életben, de az egyik listavezető az
önvád.  Sosem  fogok  tudni  nyugodni,  minden  vadász  élőcéltábla  a  szememben,  és  ez
természetszerűleg vonatkozik rád is.  Nem hat  meg,  hogy kinek mondod magad.  Te Cortez,  az
ellentáborban vagy, azok között, akik végeztek a lányommal. Ha csupán egyetlen gyanús mozdulatot
teszel, nem fogom visszatartani magam. Úgyis mondhatnám, addig élsz, amíg én jónak látom. Így
aztán azt ajánlom, fontold meg alaposan a következő lépésed, hogy mit teszel, mert előfordulhat,
hogy az lesz az utolsó! Mert egyszer csak, azon kapod magad, hogy ott állok mögötted, és kitépem a
szíved,  mindenféle erkölcsi  megbánás nélkül.  A bőszítő,  gúnyos viselkedésed csak olaj  a  tűzre.
Nekem nem okoz semmilyen nehézséget elvenni azt a túl hosszúra nyúlt életedet, kiszívni a véredet.


