
 

 
 
 
 
 

John Saxon 
 

A Torony 
 
  



 

John Saxon: A Torony 6 

ELŐHANG... 

 
 
Félhomály volt a szűkösre méretezett szobában. Csak a 

legszükségesebb felszerelés volt itt, szemlátomást zsúfolt 
összevisszaságban, mintha csak kapkodva hordták volna 
össze őket.  

A keskeny, kényelmetlen ágyon egy férfi hevert. Bal kar-
jából, a vénájába ágyazott tűn keresztül, vaskos műanyag cső 
kacskaringózott az ágy melletti asztalon heverő tasak felé. A 
vörös élet, a vére ütemes lüktetéssel tette egyre teltebbé, fe-
szesebbé a speciális tasakot. Már hármat megtöltött ma este. 
Mára ez lesz az utolsó… 

Fáradt hörgés hagyta el az ajkát. Nyelve hegyével meg-
nedvesítette. Kezdett kimerülni. Pihenésre volna szüksége… 
s ezzel tisztában is volt. Ugyanakkor pontosan tudta, érezte, 
az idő rohamosan fogy.  

Meglehetős szakértelemmel pakolta el a felszerelést, zárta 
le a zacskót, majd a meleg, puha tapintású csomagokat a fal-
ban elrejtett hűtőszekrénybe rakosgatta. 

Nem számolta meg a titkos készletét… Négy hónapja… 
négy hónapja kezdte el. Eleinte gyorsabb ütemet diktált, de 
azóta a szervezete kezdett kimerülni… Pihennie kell. Időt 
adnia magának, hogy újra termelődhessen a kicsurgatott 
készlet… 

Holnap – gondolta – holnap már vége… S bár nekilen-
dült, hogy hazatérjen, a fáradtság ólomsúllyal zuhant rá. Ösz-
szeesett.  

Másnap este, miután csaknem mozdulatlan átaludta az 
egész napot, már nem vett elő újabb tasakot. 
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Halk léptek közeledtek. Tisztában volt vele, kihez tartoz-
nak. A várt vendége belépett… Nem kellett szoktassa sze-
meit az erős félhomályhoz… hozzá ugrott. 

– Barátom… Túl nagy kockázatot vállaltál… 
– Segíts… – kihúzogatták a rejtett hűtő fiókjait. A férfi 

fekete, nagy fogantyúkkal ellátott dobozt húzott elő az ágy 
alól. 

– Ennyi tellett… bízom abban, elegendő lészen, ha eljön 
az ideje.  

– Igen… biztosan az lesz… Nem feledem intelmeidet, s 
hozzám való jóságodat… Találkozunk még, barátom. 

– Igen, azt hiszem, igen… ha túléljük a homály korszakát. 
Menj! Járj szerencsével! 

 
 
Eleinte óvatosan lépkedett, akár egy gyermek, ki éppen 

most teszi meg élete első bizonytalan lépéseit, mintha csak 
most fedezné fel a járás adta új világot. Tétova lábai egyre 
határozottabban tették meg az ősi, ösztönös ritmusú mozdu-
latsort. Bal-jobb… Tüdejét mélyen teleszívta a világ, egy új, 
pontosabban egy másik világ mámorító levegőjével. 

Itt van hát!  Még mindig oly nehéz volt elhinni… De a 
talpa alatt morzsolódó, halkan csikorduló kavicsok zaja egy-
értelművé tette… Valóság. 

Korát meghazudtolóan könnyűnek, mozgékonynak érezte 
magát. Szinte ifjonti erejét idézte a mai varázslatos este. 

Ismerős, mégis oly idegen utcán lépkedett.  
Stanford boldogan kuncogott fel magában… de komoly 

tudós létére egy elemi dologról megfeledkezett az élete legiz-
gatóbb felfedezése okozta örömében. 
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A veszélyekről nem vett tudomást. Pontosabban, fogalma 
sem volt arról, hogy megjelenése óta egy kegyetlen szempár, 
egy éhes szempár kíséri minden mozdulatát. 

Az árny könnyedén, légiesen laza mozdulatokkal követte 
őt a bérházak, irodák második emeleti magasságában. Még 
várt. Jéghideg szempár, kiélesedett hallás pásztázta a környé-
ket… Nem lehet senki és semmi tanúja… A harchoz túl 
gyenge és gyáva… 

Nincs mozgás… Kihalt minden… ama gyönge neszek, 
melyeket érzékelt, oly távoliak… Az agyában növekvő vágy, 
a képzelet, az oly régen átélt vadászat, az áldozata tehetetlen, 
számára oly kéjt adó vergődésének felidézése végre áttörte 
túlzott óvatossága blokádját. Az árny karmai vészjóslóan 
begörbültek, készen arra, hogy egyetlen határozott mozdu-
lattal elkapják az embert. Azt, ki akarva-akaratlan behatolt 
egy számára idegen világba. 

Stanford semmit sem vett észre a kiterjesztett szárnyú ha-
lálból, mely a második emeleti ablak mellől, a sötét félho-
mályból villámgyorsan és nesztelen siklott feléje. Aztán egy 
elemi erejű marok ragadta meg, torkában jeges félelem ké-
szült sikoltásra. Nem maradt rá ideje. Tűhegyes fogak mar-
tak a nyakába, vére száguldva rohant az idegen mohó torka 
felé. 

Gyilkosa szorítása hirtelen enyhült, Stanford hörögve ro-
gyott térdre. Kiáltani sem bírt. Hatalmas, szőrös rémalak 
száguldott feléjük, széles, vérszomjas agyarait csattogtatva. 
Stanford nyüszített a bizonyosságtól. Nem kutatott hát hiá-
ba… Kár, hogy soha nem oszthatja meg e bizonyosságot 
senkivel. 

A farkas agyara egyetlen könnyed harapással roppantotta 
át a combcsontját. 
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Stanford tudata száguldott egy örök sötétség felé. Nem 
érzett már fájdalmat… agya, szervezete képtelen volt feldol-
gozni az újabb ingereket…  

Aztán a semmiből egy férfi jelent meg. Kezében fénylő 
kard villant… A farkas acsarogva rontott az új ellenfélre. A 
penge elegáns félkörívet írt le a sűrűsödő éjben… csak egy 
rövid hörgésbe fúló nyüszítés maradt a fenevadból. 

Stanford küzdött a halál, az öntudatlan zuhanás ellen. Az 
idegen férfi ügyet sem vetett a szárnyas gyilkosra, aki bizton-
ságosnak ítélt magasságból nézett le rájuk.  

– Sajnálom! – mondta, és ez volt, amit Stanford doktor 
utoljára hallott az életben. 

A széles penge megvillant és keresztüldöfte a mellkasát.  
 
Stanford szívének utolsó dobbanásakor a szárnyas gyilkos 

gyűlölettel teli rikoltással lebbentette meg tekintélyes szár-
nyait, és néhány pillanat múlva eltűnt a sötétségben. Alig 
húszperces repülés után akadt rá arra, akit keresett. A farkas 
még javában lakmározott ma esti áldozatából. Venrag köz-
vetlen a feje mellett ért földet. 

– Óriási baj van, Wolfgang. 
A farkas felmordult, sárgás szemei megvillantak, vérma-

szatos tépőfogai a vámpírra vicsorítottak. 
– Mi történt? 
– A Torony… az öcséd… 
Nem kellett többet mondania. Venrag felröppent és ala-

csonyan repülve mutatta az utat. 
  


