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1. Fejezet: 
A Tartarosz mélye 

– Kérem, kérem, ne! 
A kétségbeesett hang feneketlen mélységből buk-

kant elő. Mindent jelentett, és semmit. Félelemmel 
kevert vágy lüktetett benne, aminél szebbet elképzelni 
sem tudott a homályból, időtlen halálból ébredő vám-
pír. A préda vergődése, szívének egyre gyorsuló, harcos 
dobolása, ez éltette újjászületése óta. A pillanatot ker-
gette, mely átveszi saját érzékei fölött az uralmat, azt a 
csalóka érzést, amitől újra élő ő maga is. Az emberi 
szív azonban nem győzhet felette, egy ponton menthe-
tetlenül lassulni kezd. Ő pedig visszahull a meghitt, 
puha ringásba, mely a torkába áramló vér selymén át új 
életre kelti. Egy új éjszakára. Caspar kinyitotta ragyogó 
szemét. 

 
Álmodott. Már nem először. A tovatűnő képek év-

százados létezése pillanatait tárták elé. A körfolyosó 
kövezetén kuporgott, egészen az egyik oszlophoz si-
multan. Menedéket keresett talán? Nem emlékezett rá, 
ez pedig nyugtalansággal töltötte el. Ingét szétnyitva 
találta. A tőle karnyújtásnyira heverő testes nemes 
csöndesen hörgött. A vámpír közömbös arccal fordult 
felé, aztán vértől ragacsos baljával megsimította a mell-
kasát díszítő kelta rúnákat, halandó nővére utolsó aján-
dékát. A tetovált vámpír a holdat nézte. A fiát várta. A 
fiát… 

Emberi élete megtagadott tőle mindent, állati sorba 
taszított rabszolgaként élt a Római Birodalom idején, 
és meghalt mindösszesen tizenöt éves korában. Min-
den álma és reménye odalett azon az utolsó éjjelen. 
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Egyedüllétét enyhítendő, ezer évvel később családot 
teremtett magának. Vámpírként ugyan megadatott neki 
az utódlás, de milyen áron! Elpusztította a földre szállt 
eszményképet, hogy fia lehessen, és megölte a szerel-
mesét, hogy halhatatlan leányaként szerethesse tovább. 
Ralph Arnanson, a germán-angol koronaherceg mellet-
te maradt, de Sarah-t, a boszorkányság vádjával halálra 
ítélt fiatal francia özvegyet a protectorátusnak adta. A 
Fellegvár védelme megóvhatja, ha már ő nem tudta, és 
fájdalmas döntésének volt egy mélyebb oka is. Leányát 
mindenáron távol akarta tartani a vámpírok megválasz-
tott királyától, Rowan Horenbouttól. 

Az emlékeibe temetkező vámpír újfent ránézett a 
holdra, majd vissza a sötét erdősávra. Rainier, a velük 
élő francia vérfarkas ott kóborol valahol a vadak csapá-
ját követve. 

Caspar mutatóujjával körvonalakat rajzolt a porba, 
melyek lassan felvázolták Európát. Aprólékos gonddal 
nézte a porból kibontakozó országok mintáját, aztán 
lenyúlt az ember kinyújtott karja után, és fölé hajolva 
beleharapott. A haldokló motyogása édeskevéssé za-
varta, megsebzett csuklóját a rajz fölé tartotta, és vérét 
a porba csorgatta. A határvonalak szomjasan itták a 
vérfolyamot. A vörös határ! Alig több, mint háromszáz 
év választotta el a száműzetés leteltétől. Akkor végre 
ténylegesen szabaddá válik, és visszatérhet oda, ahol 
minden elkezdődött. Ókori élete helyszínére. 

Franciaország, Rouen vára, 
1203. április 3. 

– Maradj, Ralph! 
Caspar a körfolyosón sétált fel s alá. Daliás fia neki-

támaszkodott az oszlopnak, ahonnan haragos tekintet-
tel nézte térítőjét. Náluk ellentmondásosabb páros 
aligha akadt a vámpírtársadalomban. Ranulph „Ralph” 
Godfrey Arnanson, Waterford halhatatlan ura emberi 
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korát tekintve idősebb volt atyjánál, és jó másfél fejjel 
magasabb is, mint az alacsony, kelta fiú. 

– Őt várod, igaz? – A germán koronaherceg mély 
hangja sértődötten zengett. 

– Európa királyát – felelte a kamasz fiú álcáját vise-
lő, idős vámpír, akinek hanghordozása éppoly fiatalos 
volt, mint kinézete. Ám a megkapó, gyermeki arcban a 
több száz éves szörnyeteg fájdalmas tekintete égett. 
Nyugodtan folytatta tovább: – Rowan Horenbout 
öregebb nálam vagy ezer évvel. Nem mondhatok ellent 
neki, ha hív. 

– Mi ez? – gúnyolódott Ralph. – Valami mélyben 
gyökerező, megfejthetetlen kötődés? A kelta múlt vará-
zsa? Boruljak tán én is az összes északi vérszívó nyaká-
ba? 

– Vigyázz a szádra! 
A fiúalak sötéten izzó tekintete pírt csalt gyermeke 

orcájára. Ralph elfordította markáns arcát, de a hűs 
ujjak finoman megakadályozták. A büszke germán 
herceg egy pillanatra belesimult a gyermeki tenyérbe, 
majd dacosan kiegyenesedett. 

– Mi a bajod? – kérdezte Caspar kedvesen. Ralph 
kivillantotta agyarait. 

– Gyűlölöm! 
– Ugyan, miért? Semmi dolgod az uralkodóval. 
Ralph megrántotta vállát, akár egy durcás emberfi. 

Caspar elnevette magát. 
– Még nem érkezett meg a király. Van egy kis időnk, 

gyere! 
– Apám! Koszt hagytál magad után. 
Caspar az időközben elvérzett hullára pillantott. 
– Megrontotta a szolgálólányt. 
– Értem én. De akkor sem maradhat itt. 
A fiúalak azonban nem moccant, így a germán her-

cegre maradt a feladat, hogy elrejtse a holttestet. Amint 
visszatért atyjához, az alacsony kelta vámpír füttyentett. 
Hívására az európai méretnél jóval nagyobb és erőtelje-
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sebb, fekete bundás farkas előrontott a bokrok közül. 
Telihold ragyogott le rájuk, így ma éjjel a vérfarkas 
állati formája őrködött, csak másnap éjjel lehet mellet-
tük újra emberi képében. Az erdőn elvált a két sötét 
árnytól, magányos vadászatra indult. A vámpírok zúgó 
szélvészként száguldottak végig az erdei út felett, és 
csakhamar beértek egy magányos lovast. A hátas ré-
mülten nyerített, gazdája hiába csitította, ide-oda do-
bálta magát, mire az ember tehetetlen bábként lerepült 
róla. Elterült a fűben, s a ló elvágtatott az üres nyereg-
gel. 

Gyanútlan áldozatuk elakadó lélegzettel bámult ma-
ga fölé, s a fák közül előlépő fiú láttán örömmel felkiál-
tott. Segítséget remélt. Caspar odaguggolt mellé, nem 
tett semmit, csak nézte étkét. A halandó halk nyöször-
géssel feküdt előtte, értetlenségét lassan felváltotta a 
félelem. Ág reccsent, és a sötét újfent megelevenedett. 
A gyermeki alak már rajta is volt a torkán, míg 
Waterford halhatatlan ura, miután szétszakította az 
ember csapkodó karján az inget, csuklójába mart. Dü-
hödt éhségük nyomán, pillanatokkal később már csak a 
falfehér holttest maradt előttük. 

– Siess vissza! – lihegte a barbár herceg vértől csö-
pögő fogakkal, és Caspar a következő pillanatban 
egyedül maradt. Épp a vállára emelte a holttestet, ami-
kor az emberi vadállat visszatért. A vérfarkas kurrogva 
szaglászta nyomaikat. 

– Vadásztál, Rain? 
A nyüszítő hang hallatán a vámpír elvigyorodott. A 

hullát a bokor alá gördítette, és nem várta be a félvért, 
hanem eltűnt. Visszatért a rouen-i vár körfolyosójára. 
Üresen találta, ezért újfent az egyik falmélyedésbe ku-
porodott, és ott várakozott tovább. 

 
– Bűzlesz, akár egy mészárszék – emelte illatosított 

keszkenőjét orra elé Rowan Horenbout. Észrevétlen 
érkezett mielőtt megállt mellette. 


