Ragyogó alkony

A kezem az ölemben hevert, dús tincseim pedig az arcomba lógtak. A falevelek az ablakomhoz
csapódtak, majd egy hirtelen csattanással kivágódott az ablak.
Kipattantam az ágyból, és a puha szőnyegre léptem. Egyszerre csak a padlón találtam magam.
Erőtlenül feküdtem a szőnyegen egy jó darabig. A szemhéjam lecsukódott, a testem
elgémberedett. Pár perccel később ismét kinyílt a szemem. Felálltam és a nyitott ablakhoz
léptem, miközben a testem megvonaglott a fájdalomtól. De erőt vettem magamon, és
becsuktam az ablakot. Kipirult arccal ültem le a tükrömhöz az ágy melletti fehér székre.
Kezembe vettem a fésűt, és végighúztam sötétbarna hajamon, ami illett kék szememhez,
melyben fájdalom tükröződött, amit a fejemben éreztem. Belenéztem a tükörbe, de nagy
meglepetésemre nem láttam magam benne. Szívverésem felgyorsult, levegőért kapkodtam.
Rossz előérzetem volt. Megpróbáltam visszatartani a sírást. Az ajkamba haraptam, melyből
kiserkent a vér. Hirtelen azon kaptam magam, hogy azt kóstolgatom. Gyorsan abbahagytam,
majd a kezemet a szívemre tettem, ami nagy megdöbbenésemre nem dobogott.
Megpróbáltam megmérni a pulzusomat, ami szintén nem volt. Itt már kitört belőlem a fuldokló
sírás.
Bevillant a tegnap este képe. Barna körömcipőm kopogása verte fel a suli előtti tér csendjét. A
hold már fent ragyogott a borús égbolton. Még jó, hogy a fekete kabátom volt rajtam, mert
borzalmasan hideg volt. Farmerom zsebébe tettem kipirosodott kezemet. Mögöttem gyors
léptek zaja hallatszott. Megfordultam, de amikor hátranéztem, senkit sem láttam. Amikor újra
előrefordultam, egy húsz év körüli, sápadt bőrű srác állt előttem. Éjfekete haját kisöpörte
arcából, sötét szemeit rám szegezte. Közelebb lépett hozzám, majd hirtelen a nyakamban erős
fájdalmat éreztem. Felhörögtem. Erős zsibbasztó érzés árasztotta el a testem, szemeim
könnyben úsztak. A földre zuhantam. A fejem, a vámpír elégedettséggel teli szeme felé
bicsaklott. Hát ezért fájt mindenem! Én is vámpír lettem! Felálltam, karomat a mellkasom köré
fontam és az ablakhoz sétáltam Kinéztem. Hajnalodott. Az ég lila színben játszott.
Meg fogom keresni a vámpírt, aki ezt tette velem, vagy ne legyen a nevem Piper DiLorentis!
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