
 

Olvass bele! 
Ahogy a szálak összeérnek  

(részletek) 
 

 

 

 



Üdv Néked, Vándor! 

 

Egy ingyenes kiadványt tartasz a kezedben, mely a Fajháborúk kora világába 

kalauzol el Téged.  

2020 decemberében megjelent egy novelláskötet, mely huszonöt novellát 

tartalmaz. Ezekből olvashatsz részleteket ebben a kiadványban. 

Amennyiben szeretnéd a teljes történetet, és a többi novellát is elolvasni, a 

kötetet e-book formában megrendelheted az alábbi linken: 

https://anna.domokos.eu/fajhaborukkora.html#szalak 

A QR kód is erre az oldalra mutat: 

 

 

Itt megtalálhatod a Fajháborúk kora világán megjelent és tervezett többi 

kötetet is. 

 

Jó olvasást kívánok! 

 

Domokos Anna 

  

https://anna.domokos.eu/fajhaborukkora.html#szalak


Sárkányszerelem 
 

1461, Olaszország 

 

Az ókori színház romjainál egy alakváltó sárkány és egy ezernyolcszáz éves vámpír csapnak össze egy 

párbajban. Az első "kör" eléggé rövidre sikeredik. 

 

A sárkány már ott várta a vámpírt, hiszen ő nappal is kimozdulhatott. Karcsú alakja az egyik 

még álló oszlop mögül bukkant elő. Csak egy lenge tunika volt rajta. A vámpír gondolataiba bevillant, 

hogy ez nem éppen párbajra való öltözet, de hamar ki is igazította magát: a nő nyilván sárkány 

alakjában fog küzdeni, tehát ebből a szempontból mindegy, most mit visel. Még jó, hogy idáig eljutott 

gondolatban, mert így csak kicsit lepte meg, hogy a tunika azonnal a földre is csusszant, és teljes 

pompájában megcsodálhatta a másik gyönyörű testét, melyet a hold fénye világított meg sápadtan és 

szelíden.  

Nem volt sok ideje bámészkodni, mert a következő pillanatban már egy sárkány magasodott 

föléje teljes ötméteres magasságával. Az ellenfél ebben az alakjában sem volt kevésbé gyönyörű, a 

holdfény megcsillant a pikkelyein, lesiklott karcsú testén, és megvilágította a termetes karmokat a négy 

végtagon. A lény kitárta szárnyait, melyek árnyékba vonták az egész teret, majd egyetlen suhintással 

Alex előtt termett, és rögtön le is csapott.  

A vámpírt annyira lenyűgözte a lény látványa, hogy elfeledkezett a párbajról, és a támadás 

teljesen váratlanul érte, hanyatt esve földre került, és két mellső mancs telepedett a mellkasára, 

lehetetlenné téve a feltápászkodást. A következő pillanatban pedig egy háromszoros fogsorral ékített 

száj fogta közre a nyakát és a fejét. Alig két szemvillanás alatt elvesztette a csatát. 

Az álkapocs azonban nem zárult össze. Helyette a már ismert kellemes női hang szólalt meg a 

fejében. 

— Még soha nem láttál sárkányt, ugye? 

— Eddig még abban sem voltam biztos, hogy léteztek. De a látvány megérte a vereséget. 

 
Vajon tényleg vereséget szenved-e a vámpír, vagy ez csak valami újnak a kezdete?  



Egy tál lencse 
 

1490, Görögország középső része 

 

 A helyszín talán ismerős lehet. Hogy a 
Fajháborúk kora világának melyik szereplője, 
mikor jut el ide, és főleg miért éppen itt 
telepszik le, az maradjon még titok. Viszont 
„remeteségében” furcsa társakra lel. 
 

Az ablakából kitekintve azt látta, hogy 
több templomtoronynyi magasságban 
vannak, egy meredek szikla tetején. Ha eddig 
szökésen járt volna az esze (nem járt, mivel 
megígérte, hogy a cellájában marad, és 
amúgy is körbe volt véve repülő sárkányokkal 
és rengeteg mágussal, az ősöreg vámpírról 
nem is beszélve), ekkor gondolja meg magát. 
Innen leugrani természetesen még neki is 
végzetes lett volna, ha meg elkezd lemászni, 
azt azonnal észreveszik. Tehát bármit is 
terveznek vele, ki van szolgáltatva ennek a 
fura családnak. 

Felöltözött, és átballagott egy másik 
épületbe, ahol Alex már várta. A szobába 
belépve megállt a vámpír előtt. 

– Letérdeljek? 
Alex elnevette magát, és vállon 

veregette a farkast. 
– Ezt költői kérdésnek veszem. 

Természetesen igen, még nem kaptál 
kegyelmet. 

Marcus letérdelt, de már mindketten 
vigyorogtak. 

– Gyónni szeretnék! 
– Minek nézel te engem? Papnak? – 

vágott vissza Alex, de rájött, hogy mivel 
jelenleg éppen kolostornak álcázzák 
magukat, ez elég gyenge védekezés volt. 

A farkas nem hagyta magát zavartatni a tiltakozástól. 

– Elszerettem a nevelt lányodat. 

– Igen, észrevettem. Ez a szerencséd, hogy megfeleltél az elvárásaimnak, és az én kicsikém 

most boldogan szendereg.  

Ez még új információ volt Marcusnak, hogy az előbb nemcsak Elishát, de a vámpírt is sikerült 

kielégítenie. Viszont ez előrevetítette egy kellemes, de kissé megalázó aranykalicka lehetőségét. 

 

Kicsoda Alex és Marcus? Mi lesz a kaland vége?  

 



Nyom nélkül 
 

1573, Franciaország 

 

Amikor egy vámpír megfeledkezik magáról, és vérengzeni kezd, tetteivel a Fátyol létét fenyegeti, a 

Vámpírtanács mozgásba lendül. Egyik hajnalban egy franciaországi kastélyba is megérkezik egy 

csapat, hogy rendet tegyen. 

 

Beletelt némi időbe, mire Marie-t is elkapták. A nő természetesen megpróbált elmenekülni. A 

kastély rendelkezett föld alatti járatokkal erre az esetre, de az előzetes felderítést dicsérte, hogy onnan 

is érkezett megszálló, akivel a szökevény természetesen szembetalálkozott. Már jócskán világosodott, 

mire a sikoltozó, visítozó némbert bevonszolták, és odanyomták Daniel mellé.  

– Eresszetek el! Nem csináltam semmit! Eresszetek el! 

Marie rugdalózott, karmolt, harapott is volna, ha hagyják, de semmi nem segített. Amikor 

odakerült Daniel mellé, akkor is megpróbált még felkelni, míg végül az egyik vámpír hátracsavarta és 

felhúzta a két karját, majd rátérdelt a hátára.  

– Ő volt! Daniel volt! Ő gyilkolt! – sikítozott a nő tovább, most már gyermekét vádolva. – Daniel, 

ismerd be! Mondd meg nekik, hogy te voltál! 

– Én is öltem – szólalt meg Daniel, mivel ez volt az igazság. 

Marie dühös kiáltása azt mutatta, nem egészen erre a vallomásra várt. 

 

Mi lesz a két vámpír sorsa? Annyit elárulhatok, hogy egyikükkel majd minden kötetben találkozhatsz, 

és ő AZ emléktolvaj című regény egyik főszereplője is. 

  



Sziklák között 
 

1708, Franciaország partvidéke 

 

Sziklás tengerpart. Jaj annak a hajónak, amelyik itt viharba kerül! De még nagyobb bajban van az a 

vámpír, akire a hűbérura megharagszik. 

 

Úgy egy órán át nem történt semmi. A nagyúr állt mozdulatlanul, és mindenki más várakozott. 

Charles kapott egy pár korty vért, amitől enyhültek a fájdalmai, de nem volt elég a teljes 

regenerációhoz. A nagyúr végül megmozdult, hátrafordult, és magához intett egy vámpírt. Amikor az 

illető odaért, csak a sziklákra mutatott a barlangon kívül. Az elítélt meghajolt, és kiballagott a megjelölt 

helyre, szembefordult urával, letérdelt, és várta, hogy a nap tegye a dolgát. 

– Ez most miért? – kérdezte meglepetten Charles a mellette ülő hölgytől. 

– Ő Jean-Baptiste, a fényességes tekintetű nagyúr egyik titkára. Ő volt felelős az utazás 

ütemezéséért – felelte a hölgy suttogva. 

– De hát egy vihart nem lehet előre látni! Amúgy is alig maradt emberünk, nem kellene 

elpazarolni senkit! – morrant fel Charles, mire a hölgy rémülten elhúzódott mellőle. 

A következő pillanatban, amikor a nagyúr tekintete megállapodott rajta, már Charles is 

megbánta, hogy kifakadt. Felkelt, és odabotorkált az ura elé, majd térdre ereszkedett, ahogy az etikett 

diktálta. Ezzel elismerte a bűnösségét, és büntetést kért. A barlangban nagy volt a csend. A sziklákon a 

másik vámpír éppen ekkor lobbant lángra.  

– Visszahozhatod – szólalt meg a nagyúr. 

Charles oldalt pillantott a lángoló fáklyára, amivé addigra Jean-Baptiste vált. Egészségesen még 
komoly sérülések árán talán sikerülhetett volna, de törött lábbal az ügy teljesen esélytelennek tűnt. 
Mégsem tétovázott, hanem felpattant, és kirohant. 
 
Mi lesz Charles sorsa? Sikerül-e megmentenie a társát, vagy égő fáklyaként végzi a francia 
tengerparton?  
  



Lepecsételt emlékezet 
 

1923, India, Ahmadábád 

 
India egyik jelentős városában járunk. Itt nőtt fel Aiken a XX. század elején. Bordeaux hírhedt katonai 
parancsnoka, amikor ez a kaland megesett vele, még csak tizenhárom éves volt, és mit sem sejtett a 
Fátyol mögött élő lények létezéséről, így egyik nap elszökött otthonról, a hazatérés pedig már 
nehézségekbe ütközött. 
 

 
 

Mivel az utcákon még mindig elég nagy volt a ribillió, jókora kerülővel közeledett a házuk felé. 

Azt mindenképpen el akarta kerülni, hogy egy, az apja alá beosztott katonatiszt vigye haza, mint aki 

eltévedt és bajba került. Saját erőből akart visszajutni a kertbe és onnan a házba, s már kis híján sikerrel 

is járt, amikor egy idegen az útját állta. A férfi ázsiai származásúnak nézett ki, de nem indiai volt. Aiken 

nem volt eléggé gyakorlott abban, hogy megkülönböztesse a kínai, japán vagy koreai származású 

idegeneket, de ez jelenleg nem is tűnt fontosnak, csak az, hogy végre hazajusson. 

Egy pár pillanatig szemeztek egymással, az idegen csak állt és figyelt, Aiken az első meglepetés után 
azonban egyszerűen csak megpróbálta kikerülni a férfit, mivel még mindig nem feltételezte, hogy az 
tényleg tőle akar valamit. Ekkor azonban nagyon hirtelen megragadták, és a következő pillanatban a 
fiú az idegen vállán zötykölődött, aki valami felfoghatatlan sebességgel távolodott a kertjük 
kerítésétől. Aiken alapvetően nem volt egy elveszett gyerek, volt már rá példa, hogy az utcán meg 
kellett védenie magát, és pár rúgással, kiabálással, egyéb módon mindig sikert ért el. Most is 
lehetősége lett volna kiabálni, de annyira meglepte elrablója gyorsasága, hogy egy pár pillanatra a 
lélegzete is elállt, és mire felmerült benne, hogy segítséget hív, már egyértelműen nem volt kit. 
Ismeretlen környéken jártak, ahol a fiú még a kóbor kutyában sem bízott volna, nemhogy a lakókban. 
 
Ki és főleg mi rabolta el a fiút? Kinek az emlékezetét „pecsételik le”, és mi ennek a varázslatnak a célja? 
Hogy lesz ebből a fiatalemberből a Fátyol mögötti világ egyik jelentős szereplője? 
  



Viszontlátásra! 
 

2114, Franciaország déli része (majd Finnország) 

 

Egy egyszerű, nagyrészt fából készült udvarház a régi Finnország területén, Rovaniemi közelében. 
Ez az a ház, ahol a jelenlegi novelláskötet utolsó története játszódik. és amely fontos helyszíne Az 
emléktolvaj című regénynek is. A terület gyászos hírnévnek örvend, hiszen itt robbant ki az első 
fajháború. A birtok ura osztozik ezen a rossz hírnéven, hiszen majd az egész világ őt hibáztatja az 
öldöklésért. Így aztán, aki akarata ellenére kerül a házába nem sok jóra számít. 
 

 
 

– A Moratórium volt az egyetlen lehetőség, hogy megvédjük a két birodalom területén élő 

embereket. 

A Fajháború alatt a vámpírok és vérfakasok számolatlanul harapták és ölelték be kölyöknek a 

hadra fogható lakosságot, hogy hatékonyabb katonákká tegyék őket, majd az új létükbe 

felkészületlenül belerángatott szerencsétleneket egymásra eresztették. A legtöbben nem élték túl az 

első pár ütközetüket. Ennek vetettek véget a mágusok és tündérek egyesült erővel egy varázslattal, 

mely megakadályozta, hogy újabb és újabb embereket küldjenek így a csatatérre. Ugyanakkor a 

varázslat a békekötést követően is érvényben maradt.  

– Ó, nem is nagyon kerestek más lehetőséget, úgy vélem, kényelmes volt egyetlen húzással 

elintézni két rivális birodalmat is. De ehhez akkor sem volt semmi joguk! Nem kellett volna 

beavatkozni! 

– Szerintem meg nem kellett volna kirobbantani a Fajháborút! 

Nestor amint kimondta, legszívesebben visszaszívta volna az egészet, mert az általános helyzettől újra 

konkrétabb vizekre eveztek ezzel, pontosabban egy igen durva, személyes sértést vágott fogvatartója 

fejéhez. A válasz valóban nem is szóban érkezett. A vámpír keze ütésre lendült, és Nestoron csak annyi 

villant át, hogy meglepően könnyű halála lesz, mert ezt a pofont nem éli túl. 


