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Előhang 

Mi végre a halhatatlanság? 
A Földön minden egy fajta rend szerint működik. 

Mindennek értelme, oka, és célja van. Minden élőlény-
nek feladata van, mert semmi sem teremtetett céltala-
nul. 

Mi végre hát a vámpír? 

� 

– Te…? – fordult felé André, de a nő fejével a háta 
mögé intett. 

– Vissza! – hullámzott át a fojtón terjedő füstön éteri 
hangja. – A hátam mögé! Most!! 

A vámpír engedelmeskedett, de nem tudta mire vélni 
az eseményeket. Az égi lény, egy méretes, kétélű kardot 
szorított, amiből meghatározhatatlan fényesség áradt, s 
melynek hegyét az égő cédrus felé tartotta. A lángok 
közül hamarosan egy alak vált ki. André tágra nyílt 
szemmel figyelte, ahogy az alak kilép a földre, s a füstöt, 
mint idegesítő szöszöket sepergette le elegáns öltönyé-
ről. Kisterpeszben, magabiztosan megállt előttük, időt 
adva Andrénak arra, hogy megfigyelhesse őt. 

Az idegen egy kortalannak látszó férfi volt. Barna, 
rövid hajával, közepes testfelépítésével, átlagosnak 
mondható arcával nem volt különösebben rémisztő 
jelenés. A belépője annál inkább! És a szeme. Azok az 
áthatóan fixírozó, lávavörös szemek! Andrét kilelte 
tőlük a hideg. 

A jövevény udvariasan biccentett feléjük. 
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– Hölgyem! Uram! 
Kinézete fiatalos volt ugyan, de a hangja, mintha egy 

vénséges vén öregemberé lett volna. Fátyolos volt, öblös 
és rekedt, vérfagyasztó mellékzöngéje megrettentette, 
az amúgy egyáltalán nem ijedős vámpírt. 

– Tűnj el innen! – sziszegte az égi nő válaszul, meg-
mozgatva ujjait a kard markolatán. 

– Ó, a harcos lelkű valkűr Freya! – kuncogott az ér-
kező, majd unottan elhelyezkedett ott, ahol még az 
imént André ült. Lábait keresztbe tette, karjait összefon-
ta maga előtt, aztán az egyiket mégis felemelte, s tűnőd-
ve tenyerébe tette az arcát. 

– Takarodj! – lehelte a fényes jelenés, és kardja he-
gyét egészen közel tolta az idegenhez. 

André megkövülve figyelte a jelenetet. 
– Kedvesem! – duruzsolta a férfi. – Ne fárasztd ma-

gad. Csupán baráti látogatásra ugrottam be. 
– Te és a barátság! – köpte Freya. – Kotródj innen, 

pokolfajzat, vagy a kardommal cifrázom ki azt a megtes-
tesült képed! 

Az idegen lustán elmosolyodott. – Drága asszony. Jól 
hallom az irigység zöngéjét a szavaid közt? Fáj talán, 
hogy nekem testem van? – Lebiggyesztette a száját. – 
Vajh mit meg nem tennél azért, hogy újra tested lehes-
sen? 

– Engem hiába kísértesz! 
– Ó, hiszem, hogy ha nagyon akarnánk, találnánk 

megoldást a te kiss… fogyatékosságodra – Enyhén előre 
dőlt, mutatóujját megtámasztotta a halántékán, és rava-
szul, összehúzott szemmel az Égire hunyorgott – Keres-
hetek a számodra egy megfelelő testet! Csak kérned kell! 

A valkűr ajka alig észrevehetően megremegett. Az 
idegen ezt észrevette és folytatta. 

– Csupán egy múló fájdalom, és újra ölelkezhetnél, 
táncolhatnál a fűben, élvezhetnéd a virágok illatát! – 
Aztán kijátszotta az aduját. – Újra szeretkezhetnél! 

Freya összeszorította a szemeit – Hagyj! – suttogta. 
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Az idegen nevetett – Drága égi valkűr! Menj, keresd 
és vidd a harcosok lelkeit! – Megvetően legyintett. – 
Vidd őket a valhallába, vagy minek is hívod a királysá-
godat odaát. 

A nő kissé hátrébb lépett Andréhoz, aki kezdett fel-
ocsúdni dermedtségéből. A fa még mindig lángolt, pat-
togva égett, de nem látszott, hogy elhamvadt volna. 
Mintha a tűz mindig csak milliméterekre táncolt volna a 
levelek és ágak felett. 

– Tűnj el innen! – ismételte Freya. – Őt nem fogod 
megmételyezni! 

– Meg-méételyezni! – állt fel a férfi az elhangzott 
szavakat ismételve, és zsebre dugta a kezeit. – Milyen 
ósdi szavak ezek, királynő. 

– Ne húzd az időt, pokolfajzat! Rajta nincs hatalmad! 
Az Égiek oltalma alatt áll! 

– Pontosabban a tiéd alatt, akarod mondani! – kiáltott 
fel hirtelen és olyan hangosan, hogy André összerez-
zent. Nem értette, mi ez az egész. – Bujaságban utolér-
hetetlen voltál, valkűrök királynője! Országodat macs-
kák vontatta kocsidon bejárva bőkezűen osztogattad 
kegyeidet a harcosok között! Ám itt és most hiába ala-
koskodsz, és hiába epekedsz – mutatott kinyújtott karral 
Andréra –, őhozzá nem érhetsz egy ujjal sem! Neki fizi-
kai teste van! Mint nekem. 

– Ne az én gyengeségeimen köszörüld a nyelved! – 
eresztette le a nő a kardját, aminek a fénye mintha a 
végében koncentrálódott volna. – Amíg ez itt van, nem 
juthatsz közelebb hozzá!! 

Azzal a földbe szúrta a kardot, aminek hegyéből a 
fény repedésként futva, a várakozó André köré írt egy 
kört. A sárga fény, a szélesre nyílt repedésből felfelé 
világítva, valóságos védvonalat emelt a vámpír köré. 

Freya szomorúan ránézett – Maradj a fényben! Addig 
nem eshet bántódásod! Mást nem tehetek! – mondta, 
majd az égre nézett, s egy villanás után eltűnt. 

� 
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1. fejezet 

2004. szeptember. Magyarország, Bács-Kiskun megye, 
Kiskunfélegyháza, Móraváros. 

23:40 
Sötét autó parkolt le a kertvárosi kis utcában. A sofőr 

elégedetten hátradőlt, és a lehetőségeihez mérten ki-
nyújtóztatta hosszú végtagjait. Fárasztó napok voltak 
mögötte. Megbízatása, hogy csak figyelje a lányt, a vé-
géhez közeledett. Unottan megpiszkálta szemfogát kis-
ujja hosszú körmével, félig leeresztett szemhéja alól 
azonban éberen pillantott ki a megfigyelt házra. Semmi 
mozgás. 

Egy rövid koppantás után kinyílt a kocsi jobboldali 
ajtaja, és egy fiatal, mosolygó férfi ült be az anyós ülésre. 

– Caro amico!1 – kezdte, és egy fémkupakos üveget 
nyújtott oda neki – Ho bisogno del tuo aiuto!2 

A másik férfi elvette az üveget, és egy könnyed moz-
dulattal felbontotta, majd visszaadta – Úgy emlékszem, 
megbeszéltük, hogy ezentúl magunk között is magyarul 
beszélünk! – mormogta valószínűtlenül mély hangján. 

A fiatalabbik nagyot húzott az édes illatú energiaital-
ból, majd megtörölte a száját és elvigyorodott – É meglio 
tardi che mai.3 

A másik erre elhúzta a száját – Egyre szemtelenebb 
vagy, Antonio Moncada. 

– Csak vicceltem, barátom! – válaszolta vidáman, 
szemernyi akcentus nélkül. Előre hajolt, kinézett a szél-

                                                        
1 Kedves barátom! (ol.) 
2 Szükségem van a segítségedre! (ol.) 
3 Jobb későn, mint soha. (ol.) 


