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- A 2114/15-ös tanévet ezennel bezárom, éljen a vakáció!

Amara Imani Ngombo rektorasszony utolsó szavait kitörő éljenzés és tapsvihar fogadta. Fiatal
férfiak és nők, túllépve a felnőttkor küszöbén, éppen úgy tudnak örülni a tanév végének, mint a
kisiskolások, vagy még talán jobban is. A Római Egyetem hatalmas termének falai fel is erősítették a
diákok által keltett neszeket, növelve ezzel a hangzavart. De a taps és éljenzés hamar elült, és
immáron halk zsongás közepette mindenki azon igyekezett, hogy minél hamarabb elhagyhassa az
évzáró helyszínét, majd aztán az iskola épületét is.

Ők voltak az iskola utolsó diákjai az évre, a többi karon már a múlt héten megtartották az
ünnepségeket, a Természetfeletti  Tudományok Kara azonban minden évben hagyományosan egy
héttel kitolta a vizsgaidőszakot. Erre azért is volt szükség, mert előfordult, hogy némely diák egy-egy
sikertelen vizsga után pár napig az ágyat nyomta. A mágia használata veszélyes, főleg gyakorlatlan
elme műveként. Mindig akadt olyan, aki elkönnyelműsködte a felkészülést, vagy a vizsga ideje alatt
valami magánéleti zűr miatt nem tudott kellően koncentrálni.  Ilyenkor a leégett szemöldöktől a
hidegzuhanyon  át  az  átmeneti  elmezavarig  mindent  képesek  magukra  varázsolni  a  srácok,  a
biztonsági személyzet alig győzi semlegesíteni a nem kívánt hatásokat.

- Amy, jössz velünk fagylaltozni? – Adele a barátnője mellé furakodott, hogy megszervezhesse az
este hátralévő részét.

- Nem, azonnal indulok haza, a nővérem születésnapját ünnepeljük ma este.

- Hogy érsz haza Kolozsvárra, ma estére? – csatlakozott be a beszélgetésbe Ernesto is.

- Tündérösvényen keresztül fogsz menni, igaz? – morrant fel Adele. – Egyszer majd lecsap rád egy
szőke tündérherceg, és el sem ereszt többé, aztán lőttek a diplomádnak.

- Ó, azért Árkádiában sem hemzsegnek a tündér hercegek, és különben is, én csak a Mezsgyére
lépek át.

- Hát, te tudod…

A két fiatal nem győzködte tovább a lányt, kiértek a szabadba, és elköszöntek, Amy pedig a
szállásán felkapva a táskáját a közeli park felé indult. Sokan integettek még neki, vagy odaköszöntek
az utcán. Amy kicsit alacsony, de igen formás alakja a lobogó, általában csak lazán összefogott vörös
fürtökkel jól ismert figura volt a campuson. Sokan kedvelték, mert jókedvű volt és kiegyensúlyozott
általában, de néha kellemetlenül szókimondó is. Mindig kicsit bohókásan öltözött, legalábbis a római,
dekadens divatvilághoz mérten. Otthon, a Tündér Birodalomban megszokottabb volt ez a romantikus,
sok növényi mintával tarkított viselet, ő pedig, amikor Rómába jött tanulni, szilárdan elhatározta,
hogy  önmaga  marad,  és  nem  hódol  be  holmi  divathóbortoknak.  Mellesleg  ezt  a  pénztárcája



vastagsága sem tette volna lehetővé.

A kaput, amin keresztül Róma egyetemi városrészéből Árkádia földjére lehetett lépni, minden
diák ismerte, de alig páran voltak közöttük, akik már használták is. Amy azon kevesek közé tartozott,
akik ember létükre képesek voltak tündér segítség nélkül is áthaladni a kapun, és a túloldalon is
eligazodtak valamelyest. A lány még alig egy-pár kaput ismert, és nem is nagyon mert kísérletezni a
többivel, ami eléje tárult időnként, mivel roppant veszélyes környékekre is ki lehetett bukkanni.
Térkapuval is hazajuthatott volna, de annak igen borsos volt az ára, a postakocsi pedig lassú volt, és
roppant kényelmetlen. A mágusok és a tündérek száműztek szinte mindent a birodalmaikból, aminek
a technika világához volt köze. Ettől az élet a köznép számára kicsivel lassúbb lett, de cserébe
gyönyörű tájakat és tiszta levegőt kaptak. Ez a világ más tájain manapság ritka kincs volt.

Amint a lány belépett a kis rózsalugason keresztül a Mezsgyére, azonnal megcsapta a mágikus
aura  által  keltett  furcsa  borzongás.  Árkádia  földjén  mindent  átitatott  a  természet  ereje,  és  a
tündérek varázslatai. Maga a Mezsgye is egy erős bűbájjal létrehozott mesterséges képződmény volt,
mely összekötötte, és egyben elválasztotta a két létsíkot egymástól. Nem volt teljesen Tündérföld, de
a tündérek uralták, és tartották rendben. A földiek közül kevesen jártak rajta, s még a gyakorlott
utazókat is megtréfálhatta valami hirtelen jött mágikus változás. Igazából varázsos, a Földön soha
nem látott növényekkel borított virágillatú rengeteg volt, sűrűn nőtt bozótossal, melyben mindenfelé
ösvények ágaztak szerteszét. Itt nem volt érvényes a földi fizika, a helyről térképet sem lehetett
rajzolni. Lehet, hogy a Földön két kapu alig pár száz méterre állt egymástól, itt mégis napokig
bolyongva lehetett volna egyiktől a másikig érni, de az is előfordulhatott, hogy egyik kapun belépve,
pár perces séta után az ember a Föld másik oldalán, több tízezer kilométerre bukkanjon ki.

Amy ismerte a járást Róma és Kolozsvár között, igazából ezt az utat tudta a legjobban az összes
közül: rövid volt és egyszerű. Már hatodszor indult neki oda vagy vissza egyedül, és eddig mindig
gond nélkül átjutott. De ha eltévedne, akkor is csak egy kis süteményre van szükség, és bármely
manó szívélyesen útba igazítja. Végül is a tündérfélék békés népek, és ő nem eggyel van szoros jó
barátságban. Mindig is biztonságban érezte magát közöttük.

Noha határozottan indult neki az alig tíz perces gyalogútnak, hamar elfogta a bizonytalanság. A
környék mintha megváltozott volna legutóbbi itt járta óta. Léptei egyre lassultak, és hamarosan
tétován  meg  is  állt.  De  akkor  felfedezte  azt  a  fát,  mely  útjelzőül  szolgált  neki  eddig  is,  jól
felismerhető volt kissé megdőlt törzséről, és a korona jellegzetes alakjáról. Emlékei szerint ennek a
fának kissé jobbra kellett volna lennie az ő ösvényétől, úgy, hogy három lépéssel el is érje akár, ha
letér, most viszont beljebb állt. A Mezsgye persze folyton átalakulóban volt, a mágikus erővonalak
nyugtalan hullámzása mindig okozhatott  meglepetéseket.  Mivel  a fa végül  „megkerült”,  Amy is
megnyugodott, és továbbhaladt. Hamarosan elérkezett ahhoz az Y alakú kereszteződéshez, ahol neki
az Y jobb oldali villáján kellett továbbhaladnia, hogy alig ötven lépés megtétele után kiléphessen a
Kolozsvár határa melletti kis erdőben, ahonnan már csak alig negyed óra séta a Tündérkert Biofarm
és Mintagazdaság, ahol a lány szülei laktak és dolgoztak.

Az elágazó valóban megkerült, és bár utána az ösvényben volt egy kisebb kanyar, ami szintén
újdonságnak számított,  a kijárat ott volt ötven lépésnyire. Amy megnyugtatta magát, hogy csak
valami apró tértorzulás változtathatta meg a tájat. Ha nem az esti órákban indul el, és lép át, nyilván
már a Mezsgye területén észrevette volna a földi táj változását, de a sötétben sajnos nem tűntek fel
neki  a  lényegi  különbségek,  amíg  újra  emberi  földre  nem  lépett.  Ekkor  azonban  döbbenten
megtorpant. A levegő szokatlanul hűvös volt, és fenyőillattól terhes. Nem is lehetett ez másként,
mivel egy fenyves erdő kellős közepére toppant a Kolozsvári Kiserdő megszokott, barátságos tölgyfái
helyett. Azonnal egyértelmű volt, hogy mégis eltévedt, és a Föld egy másik pontján lépett ki. Ez sem
lett volna olyan roppant nagy baj, hiszen csak megfordul, és visszalép, majd leszólít egy manót, aki
megmutatja neki a megfelelő kijáratot.



Erre azonban nem kerülhetett sor, mert amint az idegen földre ért a lába, és egyet szippantott a
levegőből, máris egy durva anyagból készült sötét csuklyát borított valaki a fejére, és a vállára kapta,
mint egy zsákot.  A mozdulat a lány számára követhetetlenül  gyors volt,  a karok pedig erősek,
pehelyként bírták a súlyát.  Mire egyáltalán felfogta,  mi is  történt,  és az ijedtség első hullámai
elkezdtek felfelé kúszni gerince mentén, már az a valaki, aki elkapta meg is indult vele valamerre.
Nem látott semmit, de érzékelte, hogy a haladás üteme meglehetősen gyors. A karja az idegen
nyakához szorult, bőr érintkezett bőrrel, és a másik bőre hideg volt, mint a környező levegő.

Ekkorra a jeges rémület már a torkát szorongatta. Nem elég, hogy rossz kapun lépett ki, de a
kaput még őrizték is, ráadásul a jelekből ítélve egy vámpír kapta el. Noha testének minden porcikája
a pánik jeleit mutatta, mégis az elméje, egy mágushoz illően tiszta maradt. A megismert tények
sajnos egybevágtak. Az északi fenyves erdők vámpír és vérfarkas kézen voltak már vagy nyolcvan
éve. Tárgyilagosan megállapította, hogy a rémület teljesen jogos: roppant nagy slamasztikában van.
A Vámpír Birodalom területén a helyi törvények szerint mindenki, aki egy tündérösvényen keresztül,
engedély nélkül az ország területére lép, törvénysértést követ el, amit akár halállal is büntethet a
terület  földesura.  Ez  a  szigorúság  annak  köszönhető,  hogy  vadászok  és  egyéb  kalandorok
rendszeresen  használták  az  átjárókat,  hogy  a  vámpírurak  emberi  alattvalóit  kimenekítsék  a
Birodalom  területéről.  Nyilván  neki  nincsenek  ilyen  szándékai,  de  hogyan  fogja  tudni  ezt
bebizonyítani?

„Térkapuval kellett volna mennem.” – ötlött fel benne a gondolat, de ez most már késő bánat. A
tündérösvények ugyan ingyenesek, de a használatukért néha súlyos árat kell fizetni.

 

Az alig pár percnyi kényelmetlen utazás egy szobában ért véget, ahol immáron kellemes meleg
uralkodott.  Ez nyilván emberek jelenlétére utalt,  hiszen a vérszívóknak nem kell  a meleg, akár
farkasordító hidegben is jól érzik magukat. Egy székre ültették, és a csuklya is lekerült a fejéről.

- Hölgyem, Ön illegálisan lépte át a Vámpír Birodalom határát. Sorsáról a birtok ura fog dönteni.
– szólalt meg egy férfi, miután leült a lánnyal szemközti székre.

- Roppantul sajnálom, hogy így esett, én egyszerűen csak rossz kapun léptem ki. Nincsenek ártó
szándékaim.

Amy roppant furán érezte magát, ahogy éppen két vámpírt próbált meggyőzni arról, hogy nem
akarja őket bántani. Erősen élt benne a gyanú, hogy noha mágikus tanulmányaiban szépen fejlődött
az elmúlt évben, erre akkor sem lenne lehetősége, ha minden vágya lenne a két idegen pusztulása.
Őrzői ránézésre fiatalok voltak, emberként talán a húszas éveik közepén járhattak volna, de a lány
tudta, hogy ez a vámpíroknál másképp megy. A két őr akár kétszáz-háromszáz éves is lehetett,
jellemzően ezen idő alatt vállaltak valami harci szolgálatot, és aki túlélte és sikerült valamennyit
megtakarítania,  az  bemerészkedett  a  többi  idősebb  közé  valami  üzleti  pozícióba,  vagy  saját
vállalkozást indított.

- Nyilván. Mindenki ezt mondja. Mivel tudja ezt bizonyítani?

Na, igen, ez itt a fő kérdés, a bizonyíték. A lány lázasan törte a fejét ezen már egy ideje, de nem
sok ötlete volt. Mégis, ami kevés lehetőséget látott, azt meg akarta próbálni.

- Valami tértorzulás történt az útvonal mentén, amióta legutóbb arra jártam. Kérdezzék meg a
kapukarbantartókat! Én nem is ide tartottam!

A  tündérek  nem  csak  létrehozták  a  Mezsgyét,  de  a  rajta  nyitott  átjárókat  rendszeresen



ellenőrizték, és helyreállították az esetleges sérüléseket. Persze egy vámpír és egy tündér eléggé
ritkán áll szóba egymással, így ez a szalmaszál nem biztos, hogy ki is húzza őt a csávából.

A másik férfi, aki idehozta ekkor szó nélkül kiment. A kihallgatója nem fűzött megjegyzést a
dologhoz, inkább általános kérdések feltevésével folytatta. Megkérdezte Amy nevét és egyéb adatait,
honnan tartott hová, és milyen célból. A lány igyekezett készségesen válaszolgatni, miközben egyre
jobban eluralkodott rajta a félelem. A kérdéssort a kapuőr visszatérte szakította meg.

- Elképzelhető, hogy igazat mondott, a kapunyitás nyilván tértorzulásokkal járt odaát. – lépett a
társához.

Nem is remélte, hogy az általa igen gyenge kis érvnek minősített védekezését alig pár perc alatt
ellenőrzik. Egyáltalán, honnan akasztottak le ehhez ilyen rövid idő alatt egy tündér kapukarbantartót?

- Jelentést teszek, addig maradj vele!

A kihallgató tiszt elég hamar határozott, és mire Amy egyáltalán szóra nyithatta volna a száját,
már csak az a fickó volt a szobában vele, aki elkapta. Az, hogy egy tündér igazolta a szavait jobb
helyzetbe hozta őt, ez kétségtelen, de ez nem változtatott azon a tényen, hogy a Vámpír Birodalom
területére került, ez pedig önmagában is elég komoly gond, ha a szándékosság vádját sikerül is
cáfolnia. Nyilván nem fogják visszaengedni a tündérkapun keresztül. Ha elengedik, csakis térkapun
keresztül távozhat, csakhogy ebben az országban igen speciális volt a kapuhasználat díjszabása:
beutazni szinte ingyen lehetett,  de a kilépés csillagászati  összegekbe került.  Úgy sejtette ennyi
pénzzel  jelenleg  nem  rendelkezik.  S  hogy  a  bajt  tetézze,  volt  még  egy  rendelkezés,  ami
meglehetősen kényelmetlenül érintette: a véradó. A Birodalom területén bármely vámpír bármikor
véradó megfizetésére kötelezhette az ott tartózkodókat, akár a birodalom polgárai voltak, akár csak
„turisták”. A mágusok vére pedig kifejezetten erős, és így kelendő volt a vámpírok körében. A lány
komolyan tartott tőle, hogy az első adózásra perceken belül sor kerül majd, azaz valaki inni fog
belőle.

 

A szobára nyomasztó csend telepedett.  Amy szinte érezte a vámpír egyre növekvő étvágyát.
Ennek ellenére nem történt semmi. Talán percek teltek el így, nem tudta volna megmondani mennyi,
ő nem mert megmoccanni sem, nemhogy az órájára nézni, a vámpír meg úgy állt az ajtó mellett, mint
egy szobor. Aztán visszajött a kihallgatója.

- A Nagyúr látni kívánja.

Ez a pár szó nem is kijelentés volt, inkább kinyilatkoztatás. Kétség nem fért hozzá, kiről is lehet
szó. A Birodalom területe nagybirtokokra volt osztva, mindegyik élén egy-egy tejhatalmú úr állt, aki
szabadon rendelkezhetett az ott élő emberek és más lények sorsa felől. A birtok ura elé viszik tehát,
aki majd dönt a sorsáról. A lány talán odázta volna még a pillanatot, de itt hisztivel, nyafogással,
könyörgéssel nem ér el semmit, érezte. Egy vámpír ugyanilyen szorult helyzetben lenne náluk, odaát
a Tündér Birodalomban, vagy akár Mágusföldön. Nem tehetett mást, felkelt a székről, és ment,
amerre terelték. A ház kellemes meglepetésként hatott rá. Emberi léptékű volt, kellemes, lakályos,
és a folyosó végén feltáruló ajtó egy elég tisztességes méretű könyvtárszobába vezetett. A ház és a
birtok ura ismeretlenül is kapott a lánytól egy jó pontot. Aztán egy karszékből felemelkedett egy
látszólag fiatalember, és azonnal megkapta a második pontját is, mert a megjelenése kellemes volt,
az öltözéke visszafogott, de kifogástalan eleganciáról árulkodott. Nem kellett hivalkodó ruhákkal
felkeltenie mások érdeklődését,  mert a személyes kisugárzása garantálta számára a környezete
feltétlen figyelmét. Világos haja rövidre nyírva, termete karcsú, de erőteljes mégis. A tartása büszke,



de Amy nem merte volna rá azt mondani, hogy fennhordja az orrát, már csak azért sem, mert noha a
lány kiszolgáltatott  helyzetben volt,  a  férfi  mégis  az  illem szerint  felállt,  hogy üdvözölje.  Apró
figyelmesség, de sokat elmond az illetőről, hogy nem terpeszkedik tovább a karszékben, mint valami
trónon. Nem szólalt meg, nem nyújtott kezet, Amyt mérte fel egyetlen átható pillantással. A lány
rövidnadrágot és ujjatlan pólót viselt, amiben egészen kényelmetlenül érezte magát most. A Nagyúr
a beosztottjára pillantott, mintha tőle várna valamire, mint kiderült a bemutatásra.

- Ms. Amy Rose Anderson kisasszony, a római egyetem mágusnövendéke Kolozsvárról. – mutatta
be őt a kísérője. – Mr. Christian Wittmore Nagyúr. – hangzott el aztán a házigazda neve is, és Amy
lábai alól kiszaladt a talaj.

A házigazda termett mellette, és kapta el, míg az őr egy szó nélkül távozott. Bár a férfi gyors
reakciója megóvta attól, hogy a szoba padlójára rogyjon, ami akár a harmadik jó pont felrovását is
jelenthette volna arra a képzeletbeli értékelőlapra, a lány csendben elkezdett elbúcsúzni az életétől.
Odahaza  a  tündérek  és  a  mágusok  között  a  Wittmore  név  egyet  jelentett  a  kegyetlenséggel,
vérengzéssel,  halállal  és  háborúval.  Ez  a  férfi  volt  felelős  a  Fátyolszakadás  utáni  legvéresebb
háborús konfliktus kirobbanásáért, ahol a frissen megalakult Vámpír és Vérfarkas Birodalom csapott
össze,  melyben több százezer ember pusztult  el,  s  melynek csak a Moratórium vetett  véget.  A
Moratórium a valaha létezett legerősebb varázslat a Földön, mely megakadályozza, hogy a vámpírok
és vérfarkasok magukhoz hasonlóvá tegyenek bárkit is, azaz lehetetlenné teszi számukra az utód
nemzését, és így a fajtájuk szaporodását. A Moratórium életbe lépése óta a két faj egyedszáma
lassan, de folyamatosan csökken, és nincsen utánpótlás. Ennek immáron majd negyven éve. Ezt a
varázslatot pedig tündérek és mágusok közösen hozták létre, és tartják fenn a mai napig is. Ő pedig
itt van ennek a vámpírúrnak a birtokán, a Tündér Birodalom polgáraként, aki mágusnak készül, és
nem hívta senki, csak úgy betoppant. Ennél rosszabb helyzetbe aligha kerülhetett volna egyetlen
elhibázott lépéssel.

Wittmore egy székhez támogatta a lányt, leültette, vizet töltött, csendben, szótlanul, és aztán
türelmesen várakozott, amíg Amy valamennyire összeszedte magát.

- Ennyire azért nem nagy a baj. – szólalt meg végül a házigazda. – Nem vagyok annyira paranoiás,
hogy támadó szándékot feltételezzek a megjelenése mögött. Viszont könnyelmű volt és figyelmetlen,
amivel kiszolgáltatta magát nekem, és elképzelhető, hogy ezt én ki fogom használni.

Amy  minden  maradék  lelkierejét  összeszedve  próbálta  megérteni,  és  felfogni  az  elhangzott
szavakat, de továbbra is a félelem és kétségbeesés vasmarkában vergődött. Hiába idézte fel az
egyetemi órákon tanultakat,  miszerint a félelem növeli  a vámpír étvágyát,  mivel elősegíti,  hogy
prédát lásson a másikban. Nem tudott nem félni. Hiába hallotta, hogy valószínűleg megmenekül
némi kellemetlenségek árán, a rettegés nem eresztette.

- Kérem, engedjen engem haza! – szólalt meg végül remegő, kicsit sírós hangon.

- Sajnos nem tehetem. Most azonnal nem. Tartok tőle, hogy pár hétig a birtokon kell maradnia.

A lány sok mindenre számított, csak erre nem. Elképzelhetőnek tartotta, hogy perceken belül
meghal, vagy, hogy hamarosan ő lesz a vacsora fő fogása, sőt, esetleg azt is, hogy minden további
nélkül hazaengedik. Akármit is képzelt el, annak gyors lefolyása volt. Legvadabb képzelgéseiben sem
merült volna fel, ha egyáltalán lett volna ideje képzelegni, hogy bármi is lesz a következmény, az
hetekig fog tartani.

- De miért nem? – szaladt ki a száján a kérdés, és érezte, igen-igen közel áll már a síráshoz.



-  -Azt  nem mondhatom meg.  Ebbe pedig jobb,  ha belenyugszik.  Minél  kevesebbet  tud,  Ms.
Anderson, annál hamarabb hazamehet.

Ez az egész helyzet egyre kínosabb és zavarosabb lett. Semmi kedve nem volt „pár hétig” ennek a
fickónak a birtokán ragadni.

- Engem … engem keresni fognak! – próbált határozott hangot megütni, de a hangja vékony volt
és remegős a visszafojtott sírástól.

- Nyilván fogják, ezért jobb lesz, ha minél hamarabb megüzeni, hogy hol is van, és miért került
oda.

Így, ebből a szemszögből már neki sem volt annyira sürgős tudatni az otthoniakkal, hogy némi
spórolás reményében kockára tette az életét, és kis híján rajta is vesztett. Ez valahogy egyáltalán
nem hangzott  jól.  És  még  csak  azt  sem tudja  megmondani,  mért  nem mehet  haza.  Persze  a
tértorzulás nem az ő hibája. Az csak úgy lett. Vagyis … na várjunk csak! Most érett meg benne a
vámpír kapuőr pár odavetett szava: a kapunyitás mindig tértorzulással jár. Azért lépett ki rossz
kapun, mert ez a kapu legutóbb még egyáltalán ott se volt! Így már érthető, hogy mért is sikerült
ilyen hamar egy kapukarbantartót találniuk. Nyilván nemrég nyitották a kaput, és valaki a tündérek
közül még itt volt. Egy tündér vámpírföldön? Új kapu a Halál Birodalmában? Hiszen a vámpírok a
már  létező  kapukat  is  inkább  megrongálják,  hogy  ne  lehessen  rajtuk  keresztül  elszöktetni  az
embereket a birodalomból! Szóval ezért nem mehet haza! Itt ez a vámpírúr, aki valamiért lepaktált a
tündérekkel, és nyittatott a birtokán egy új kaput. Új szemmel nézett Wittmore-ra. A tündérek nem
akárkivel álltak szóba csak úgy, s különösen messze elkerülték a vámpírokat. A férfi szürkéskék
szeme közben figyelmesen követte arca minden rezdülését.

- Látom, kezdi összerakni az információkat magától is. Na, látja, ezért nem engedhetem el. Túl
sok ész szorul az alá a gyönyörű vörös hajkorona alá. Boszorkány …

Wittmore láthatóan nem bosszankodott túlzottan a helyzet miatt, és nem is volt haragos. Mi több,
ezek az előbbi szavak még akár bóknak is tekinthetők. Amy végre kicsit képes volt megnyugodni.

- Azt hiszem értem, és nem tehetek mást, minthogy tudomásul veszem a helyzetemet. – felelte
egy morcos sóhajjal hát. Azért azt ne higgye a „kedves” házigazda, hogy nem neheztel. Aztán persze
tovább is kombinálta a dolgokat. Már ott tartott,  hogy hogyan lehetne magának egy kis előnyt
kicsikarni a helyzetből, ha már valódi veszélyben nem forog. – Nos, ha hazaüzenem azt, hogy pár
hétig egy vadidegen vámpír birtokán fogom tölteni a nyarat, azt azért erősen meg kell indokolnom.
És ha azzal  kezdem, hogy megtudtam valamit,  amit nem mondhatok el,  akkor máris az összes
birodalom profi kémei megindulnak a birtok felé, igaz? Még csak azt sem mondhatom meg, hogy
eltévedtem a Mezsgyén, és véletlenül az Ön birtokán léptem ki, hiszen az Ön birtokán nincs is
tündérkapu, igaz? – egy kihívó tekintetet vet a férfi felé, aki csak elmerengő tekintettel bólogat a
szavakra. Láthatólag ő is most kezdte el összerakni a tényeket, és szépen ok-okozati sorba rendezni.

- Azt kell hinniük, hogy szándékosan érkezett ide. De mi oka lett volna rá? – néz vissza a lányra a
vámpír.

- Nos, szerintem, ha körbenézek ebben a szobában, találhatok egy-két roppant jó indokot. – jelenti
ki most már magabiztosan.

- Valóban. – ért egyet Mr. Wittmore, és egy cinkos mosollyal válaszol a kihívó pillantásra. – A
könyvtáram  a  rendelkezésére  áll,  kisasszony.  Remélem,  ez  a  lehetőség  kárpótolja  Önt  a
kellemetlenségért.



- Ó, ezt én is nagyon remélem! – vágta rá Amy most már szinte diadalmasan, de a következő
szavakra megint lefagyott az arcáról a mosoly, és a térdei megremegtek.

- Mielőtt elmerül az olvasásban, megtisztelne azzal, hogy velem vacsorázik?

Wittmore teljes nyugalommal és természetességgel ejtette ki a szavakat, és csak az elhangzásuk
után figyelt fel a várakozásával ellentétes reakcióra. – Ó, úgy értettem, hogy mint vendég, nem, mint
vacsora. Szoktunk emberi ételt fogyasztani az íze kedvéért. – tette hozzá, és láthatólag jót mulatott a
lány ijedtségén.

Amy legszívesebben felpofozta volna magát, hiszen ő is tanult erről nem is egyszer. De mivel már
egy ideje attól rettegett, hogy mikor fogja valaki a vérét szívni, automatikusan ez a variáció ugrott be.

- Elnézést! Nem akartam olyasmivel vádolni, ami nincsen szándékában!

- Nos, először is, vádolni semmiképpen sem vádolhatna, hiszen minden jogom megvan hozzá,
hogy a vérét vegyem. Másodszor meg honnan tudja, hogy nincs szándékomban ilyesmi? Lehet, hogy
csak későbbre halasztottam.

Na, ez remek! Amy most már végképp nem tudta, mit várjon, vagy reméljen a következő pár
naptól. A házigazda eddig kifogástalan úriemberként viselkedett, de éppen most lebegtette meg a
lehetőségét, hogy ez csak a felszín, egy felvett álarc, ami mögött ott lapul a fenevad.

- Igen, valóban jogában áll. – suttogta hát válaszképpen.

- Ettől azért nem kell ennyire megszeppenni. – a vámpír hangjában mintha valami zsörtölődős
 sértődöttség bujkált volna. Egy apró kis csengőt rázott meg, mire egy idős, kellemes megjelenésű
hölgy lépett be a könyvtárba. – Martha, a hölgy itt Amy Rose Anderson kisasszony, aki most pár hétig
nálunk fog lakni.  Intézkedjen,  hogy a vacsoránál  két teríték legyen, aztán készíttessen elő egy
vendégszobát!

Martha küldött  egy biztató mosolyt  Amy felé,  aztán sarkon fordult,  és már távozott  is.  Mr.
Wittmore egy kis vitrinhez lépett, és két apró poharat, meg egy üveget vett elő, majd aranylóan
fénylő folyadékot töltött a kis kupicákba. Az egyiket Amy felé nyújtotta.

-  Egy  kis  nektár,  gyógynövénypárlat,  tündér  munka.  Azt  mondják,  különösen  jót  tesz  az
emésztésnek, így étkezés előtt  fogyasztva.  Persze én ezt már nem tapasztalhatom meg, sajnos.
Egészségére, és arra, hogy az itt tartózkodása nem csak kellemes, de gyümölcsöző is lesz!

Amy ugyan nem rajongott volna egyformán mindenféle itt összeszedett gyümölcsért, de az italt
elfogadta. Ha a vámpír valami tömény szesszel kínálja, most az is lecsúszott volna csont nélkül. A
nektár  kellemesen  simogatta  a  torkát,  és  mintha  valami  erőt  adó  melegség  költözött  volna  a
gyomrába  tőle.  Ráadásul  tovább  fűzte  a  kapunyitás  históriáját  is.  A  tértorzulás  meglétét  egy
kapukarbantartó igazolta, tehát legalább egy tündér tud arról is, hogy valaki bajba került a birtokon.
A tündérek pedig az élet védelmezői, nem fogja őt az illető a sorsára hagyni. Ez pedig azt jelenti,
hogy csak úgy nyom nélkül nem tüntetheti el ő a Nagyút még akkor sem, ha esetleg szándékában
lenne.  De  Amy  úgy  érezte,  ilyesmiről  tényleg  szó  nincs.  Az  élete  –  legalábbis  egynelőre  –
biztonságban van,  és  ha nem csinál  valami újabb marhaságot,  ez  talán így is  marad.  Egészen
optimista hangulatban fogadta el a házigazda feléje nyújtott karját, és ballagott át az oldalán a kis
étkezőbe.

- Nagyon kellemes, szép ház ez, Mr. Wittmore. – kezdte most ő a társalgást, csak hogy valami
semleges, és pozitív téma kerüljön szóba.



- Köszönöm, igyekeztem kellemes környezetet teremteni. Persze ebben Marthának elévülhetetlen
érdemei vannak. Ő az, aki itt mindennek és mindenkinek gondját viseli.

A házigazda az asztalhoz kísérte, és eligazította neki a széket, mintha valami hosszú, bő szoknyás
középkori ruhát viselne, amiben bonyolult egyedül leülni. Tette ezt annak ellenére, hogy volt inas a
szobában, akire rábízhatta volna a feladatot. Újabb kedves figyelmesség, ami mégis borzongással
töltötte  el  a  lányt,  mert  Wittmore  az  indokoltnál  talán  kicsivel  mélyebben  hajolt  meg  a  szék
megigazításához, és így az ajkai meglehetősen közel kerültek a lány nyakához. A vámpír,  hogy
fokozza a feszültséget, még egy pillanatot kivárt, és csak azután egyenesedett fel, és ült le a saját
helyére a lánnyal szemben. A szemében játékos fény csillogott, és mintha a szája szegletében is egy
halvány mosoly bújt volna meg. Amy az újabb ijedtséghullám után ettől már inkább bosszús lett.

- Ha már mindenképpen meg kell lennie, kérem, inkább ne játsszon velem, essünk túl rajta! –
jelentette ki dacosan.

Wittmore erre felnevetett. A nevetés jókedvű volt, mellőzött minden gúnyt, a házigazda legalább
annyira mulatott a helyzeten, és magán, mint a lányon.

- Botorság lenne az mindkettőnk részéről, ha engednék a felszólításnak. Először is elálmosodna,
legyengülne, és akkor nem tudna vacsorázni, pedig ahhoz, hogy erőre kapjon utána, szüksége van
táplálékra. Ezen kívül még a könyvtárat is meg akarta nézni, emlékszik? Ha élek is a jogaimmal, csak
mielőtt nyugovóra tér, hogy ne zavarjam meg semmiben.

Amy először csak egy fintort vágott ennyi figyelmesség hallatán, de aztán lassan, ahogy megértek
benne a szavak, valahogy tényleg megnyugodott tőlük. A vámpír vén volt, hiszen az ő pozíciójába
kevesen kerülnek négyszáz évnél fiatalabban, és Wittmore az idősebbek közé tartozott amúgy is, ezt
tudta  róla.  Míg  Amy  ismeretlen  terepen  lavírozott,  addig  a  házigazda  már  számtalan  nyakba
mélyesztette bele a fogait az évszázadok során. Pontosan tudja, mi fog történni, és minden bizonnyal
tökéletesen uralja a helyzetet. Neki semmi komolyabb baja nem eshet itt, csak ha ez egyezik a fogva
tartója óhajával, akkor meg úgyse tehet ellene semmit. Felrémlettek neki az egyik egyetemi oktató
szavai  is:  ha  a  vámpír  konkrétan  nem akar  fájdalmat  okozni  a  táplálkozással,  a  „vámpírcsók”
önmagában nem kellemetlen,  sőt,  roppant  kellemes is  lehet.  Ebbe a  gondolatba  aztán kellően
sikerült is belepirulnia, mikor eszébe ötlött, hogy Wittmore lefekvés előtt akar sort keríteni erre. Ha
most bő, hosszú szoknyás középkori ruhában lenne, akkor ahhoz tartozna legyező, és ő a mögé
rejthetné az árulkodó jeleket, de sajnos erre jelenleg nincsen módja, és attól, hogy a pirulást a
vámpír is látja, még jobban elvörösödött.

A házigazda jókedvű kacagása újfent felhangzott, de aztán hamar elhalt.

- Elnézést! Hacsak nem változik a helyzet gyökeresen, nem hiszem, hogy bármi baja esne, amíg a
birtokomon tartózkodik.  De a Sors igazságos, és úgy tűnik, legalább gondolatban végigkergeti Önt
az összes zűrön, amibe egy ilyen könnyelmű lépéssel keveredhet.

Amy kénytelen volt elismerni magában, hogy a felvetésben van valami. A lecke így lesz igazán
emlékezetes,  hogy  élénk  fantáziája,  és  háttérismeretei  révén  a  legkülönbözőbb  rémségekkel
ijesztgetheti  saját  magát.  De  a  Sors  igazságosságának  emlegetése  mégis  valami  mélyről  jövő
keserűséget ébresztett fel benne.

- Ha a Sors valóban igazságos lenne, Mr. Wittmore, akkor Ön már vagy negyven éve elnyerte
volna méltó büntetését. – vágott vissza nem kevés indulattal a hangjában, aztán ráébredt, mit is tett,
és falfehérre sápadva várta a következményeket.



A kis ebédlőre jó pár pillanatra rátelepedett a néma csend. A vámpír összeszűkült szemmel nézett
a lányra, akin lassan elhatalmasodott a remegés.

- Lehet, talán el is nyertem, Ms. Anderson. – felelte aztán csendesen.

-  Sajnálom, roppantul  sajnálom! – Amy bűnbánata most őszinte volt,  és már nem a félelem
diktálta a szavakat, hiszen (megint) életben maradt. – Nagyon is tisztában vagyok azzal a ténnyel,
hogy amit én tanultam a Fajháború kirobbanásáról, az valószínűleg nem a teljes igazság. Így aztán
nem volt jogom ezt az Ön fejéhez vágni.

-  Felejtsük  el,  mert  ebből  így  nem  lesz  valami  kellemes  vacsora!  –  legyintett  a  vámpír
nagyvonalúan, majd csengetett, hogy hozhatják a levest.

Az első pár kanál elfogyasztása közben a csend megint egyre mélyült. Az erdei gombákból készült
leves azonban olyan ízletes volt, hogy Amy hangulata hamar javulni kezdett tőle.

- Ez nagyon finom. – jegyzete meg végül.

- Örülök, hogy ízlik. Amit ma felszolgálnak, az mind a birtokon termett. Általában igaz, hogy azt
esszük, amit a föld megterem nekünk. Így legalább tudjuk, hogy mi van az ételben. Manapság ez
nagyon fontos, bár nyilván nem nekem.

- Ez nálunk is így van. Mondjuk nekem könnyű, én egy biofarmon nőttem fel. Csupa válogatott,
kitűnő minőségű zöldség és gyümölcs, de ezek a gombák felérnek velük.

- Csak nem a Tündérkert Biofarm?

- Ismeri?

- Igen, már hallottam hírét.

- Gondolom, a tündérektől … - Amy kíváncsisága felébredt újfent. – Mondja csak! Hogy tudta őket
rávenni arra, hogy kaput nyissanak a birtokán? És főleg, mért jó ez Önnek?

- Elmondhatom, ha nagyon akarja, de akkor még az évnyitót is lekési.

Amy megszeppenve húzta be a nyakát. Már szinte elfeledkezett róla, hogy ő most fogoly itt.

- Akkor inkább ne!

Újabb hosszú percekig nem szólt ekkor egyikük sem. Túl sok volt a kényes téma, nem lehetett
csak úgy önfeledten cseverészni. A második fogás valami vadhús volt áfonyaszósszal, éppen olyan
kitűnően és  ízletesen elkészítve,  mint  a  leves.  Amy inkább csendben falatozott,  minthogy  újra
megszólaljon, és Mr. Wittmore sem erőltette a beszélgetést. A desszert valami vanília ízű krém volt,
sok-sok gyümölccsel.

- Na, a vanília, és a gyümölcsök egy része nem a birtokról való, itt fenn, északon nem terem meg
az ilyesmi. – jegyezte meg a vámpír

- Sebaj, ettől még ez is mennyei.

Amy talán még soha nem evett ennyire finom fogásokat.

- A szakácsa egy zseni.



- Igen, az.

Viszont a legpompásabb vacsora is véget egyszer, s amikor Amy letette a kanalat a kis tálka mellé,
a vámpír felállt, hogy újra a karját kínálva visszakísérje a könyvtárszobába. A következő egy óra
újfajta gyönyöröket tartogatott, Amy egyik ámulatból a másikba esett. Nemhogy pár hétre, de pár
évre is talált volna itt magának olvasnivalót.

- Úgy látom, nem fog unatkozni.

- Nem, valóban nem. Készíthetek jegyzeteket is? – a lány szeme szinte lázasan csillogott.

- Természetesen. Nem akarom gátolni abban, hogy gyarapítsa a tudását. De talán ideje lenne hírt
adnia magáról az otthoniaknak.

- Jaj, az ünnepség! – csapott a homlokához. – A nővérem születésnapja! Jaj, Mr. Wittmore, ha már
megengedi, hogy üzenjek, legalább az ajándékomat is elküldhetem neki?

-  Természetesen,  semmi  akadálya.  A  holmiját  már  minden  bizonnyal  a  szobájába  vitték.
Odakísérem.

Újfent kart karba öltve hagyták el a könyvtárat, és egy folyosón végighaladva hamarosan egy
csinos kis szobába léptek be. A kis hátizsák valóban a vetett ágyon várta a tulajdonosát. Amy hamar
előkotorta belőle a kis dobozkát, ami egy csinos kis nyakláncot rejtett. Aztán papír, tollat vett elő, és
hamar írt pár sort arról, hogy váratlanul egy ösztöndíjat kapott, aminek kapcsán egész nyáron ritka
mágikus könyveket tanulmányozhat. Diplomatikusan nem említette meg a helyet, ahol erre sor kerül
majd,  úgy  vélte,  a  Vámpír  Birodalom  jobb,  ha  egyenlőre  nem  kerül  szóba.  Megígérte,  hogy
hamarosan részletesebben is beszámol, és elnézést kért, amiért nem lehet ott a családi ünnepségen,
aztán a rövid kis levélkét megmutatta a házigazdának.

- Így jó lesz?

- Tökéletes. Intézkedem, hogy a csomag és a levél késedelem nélkül eljusson a Tündérkertbe. Jó
éjt, Ms. Anderson!

Mr. Wittmore kezet csókolt a vendégének, majd távozott. Amy csak perckel később jött rá, hogy
ezek szerint az adózást is megúszta. Tisztában volt vele, hogy ez semmit nem jelent az eljövendő
hetekre nézve, mégis egy lovagias gesztusként értékelte. A férfi udvarias volt, jóképű, fess, és a lány,
miközben bebújt a takaró alá tárgyilagosan megállapította, hogy az összes rá leselkedő veszély közül
talán ez a legnagyobb.

 

Nestor rég volt már ennyire bosszús, mint ma este. Két manót is állított az új kapu elé, hogy
őrizzék, és ne engedjenek kilépni senkit a Mezsgyéről Wittmore birtokára. A két manó azonban
elkódorgott valamerre, és a baj megtörtént: valaki áttévedt az új kapun, és fogságba esett a birtokon.
Amikor az egyik vámpír hírül hozta neki, hogy mi is történt, életében először káromkodni támadt
kedve, pedig a tündérek híresek a jó modorukról és nyugalmukról. Életében soha nem káromkodott
még, tündérül erre nem is lett volna lehetőség, csak „földiül”, viszont mivel kitűnően beszélt több
nyelvet is akár válogathatott volna a „szebbnél-szebb” kifejezésekben. De most is visszanyelte a
feltörekvő szavakat, így viszont az indulatok megmaradtak. A szíve szakadt meg azért a lányért,
amiért most a vámpírok között ragadt hetekre. Ráadásul még ismerte is Amyt, mert megfordult már
párszor a Tündérkert Biofarmon. De valamit valamiért. Tudta, hogy amibe belefogtak, az sokkal, de
sokkal fontosabb, mint egyetlen lányka pár heti kényelme, vagy színes-szagos lelkivilága. Ráadásul



bízott a birtok urában. Pár hete még nem gondolta volna, hogy valaha bárki vámpírral kapcsolatba
fogja  hozni  a  bizalom szót.  De Wittmore ajánlata  annyira  lehengerlően nagylelkű volt,  annyira
grandiózus és önfeláldozó! Ha pár tündért, vagy máguslányt akart volna fogni magának, akkor arra
ezeregy ennél sokkal jobb és kényelmesebb módja is lehetett volna.

Amyért most nem tehetett semmit közvetlenül, közvetve is csak annyit, hogy többet dolgozik, és
erre bíztatja a társait is. Minél hamarabb végeznek a munkával, annál hamarabb szabadul a lány, és
persze annál rövidebb ideig kell fenntartani ezt az iszonytatóan erős hírzárlatot. Így is szinte a
lehetetlenséggel  volt  határos,  hogy  egy  ilyen  nagylélegzetű  munkát  hetekig  titokban  tudnának
tartani. De az érintett terület és a környéke ritkán lakott, a világ többi részétől elzárt vidék, rossz
közlekedési  viszonyokkal,  és  elmaradott  technikai  felszereltséggel.  Ha  valaki  rájuk  is  bukkan,
beletelik majd némi időbe, mire olyan civilizáltabb vidékre ér, ahol a felfedezésével valaki kezdeni is
tud valamit.

Keresztbe tenni feltehetőleg csak a Mágus Birodalomban fészkelő egyes hatalmi gócokban, vagy
az MI berkein belül akarna bárki is. A farkasok ugyan morognak és acsarkodnak, de kivételesen az
érdekeik megegyeznek a vámpírokéval.  A tündérek együttműködnek, az alakváltók meg messze
vannak, és amúgy sem tudnak nagyon labdába rúgni. Szóval csak a mágusok és a kiborgok jöttek
szóba, mint ellenség, de ez is éppen elég ok volt az aggodalomra. Mindkét birodalom veszélyes erők
birtokában volt, egyik a mágia, másik a technika fortélyaival támadhatott, és morzsolhatta fel azt a
kevéske ellenállást, amit a birtok katonasága és a tündér kapukarbantartók jelenthetnek. Ezért volt
hát a nagy titkolózás, a suttyomban végzett munka, a hírzárlat, ami most egy lánykának valós fogdát
is jelentett, még ha a „cella” meglehetősen tág és kényelmes udvarház képében ölelte is körbe.

Nestor úgy döntött mellőzi az alvás úri passzióját, és tovább járta az erdőt, a növényeket bűvölve,
és növekedésre serkentve azokat, melyek már elég erőt gyűjtöttek ehhez a frissen nyitott kapun
átáramló erőkből. A kapu a Mezsgyén keresztül Árkádiába nyílt, és a tündér létsík bűvös ereje,
erőteljes mágiája ömlött rajta keresztül a Földre, a Skandináv félszigeten növő sudár fenyőfák közé.
A hatás még Nestort is meglepte, mert a természet gyorsan reagált a serkentésre, és a földi táj
rohamos változásnak indult. Ha semmi nem zavarja meg a munkájukat, akkor a terve valóban beválik,
és örökre megváltoztatja az életet a Földön. A tündér már évszázadok óta ezt a munkát végezte: a
tündérkapukat javítgatta, gondozta, és azok föld környezetét. A növényekhez értett a legjobban,
ismerte minden rezdülésüket. De ismernie kellett az emberi kultúrákat is, hiszen a Fátyolszakadásig
ők is rejtőzködve jártak a földiek között. Nestor szerencsés volt abban az értelemben, hogy külseje
teljesen emberi volt. Termete, arca, haja nem lógott ki az átlagból, hacsak azzal nem, hogy szép volt,
és szinte hibátlan, mint minden tündéré. De nem kellett zöld vagy sárga szemet és hegyes fület
elrejtenie, amivel pár fajtársa rendelkezett. A lányok szeme persze gyakran megakadt a szőke hajú,
kék  szemű,  fess  fiatalemberen,  aki  egy  fehér  lovon  ülve  simán  kiadhatta  volna  magát  álmaik
hercegének. Nestor ezért régebben mindenféle módokon próbálta átlagossá tenni a külsejét: parókát
vett, befestette, vagy más színűre varázsolta a haját, a szemét, mikor egyszer a XX. század vége felé
látott egy Superman filmet, onnantól pedig egy vastag fekete keretes szemüveg is gyakran az orrára
került. Most már ilyesfajta „hívságokkal” nem foglalkozott, csak tette a dolgát: varázsolt, növényeket
gyógyított és növesztett.


