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Worth Street, kínai negyed

ephraim goodweather nem tudta megállapítani, hogy a 
szirénázás, amit hall, az utcáról jön-e – azaz valóságos 
–, vagy annak a videójátéknak a része, amelyet a fiával, 

Zackkel játszik.
– Miért nyírsz ki mindig? – kérdezte Eph.
A vörösesszőke fiú úgy vonta meg a vállát, mintha sértőnek 

érezné a kérdést.
– Ez a lényeg, apu.
A tévékészülék a nyugatra néző széles ablak mellett állt, és 

messze a legtisztességesebb berendezési tárgynak számított a 
parányi, második emeleti lakásban, amely a kínai negyed déli 
részén helyezkedett el. A dohányzóasztalt teljesen ellepték az 
üres ételes dobozok, a Forbidden Planet reklámszatyorba pakolt 
képregények, Eph mobilja, Zack mobilja és Zack büdös lába. 
A játékkonzol új volt, Eph ezt is Zack kedvéért vette meg. Eph 
– csakúgy, mint a nagyanyja, aki mindig szárazra facsarta a fél-
bevágott narancsokat – az utolsó cseppig próbálta kiélvezni eze-
ket a rövidre szabott találkozókat. Az egy szem fiáért élt, ő volt 
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számára a levegő, a víz, a táplálék. Amikor csak lehetett, elvitte 
magához, de néha egy egész hét is eltelt úgy, hogy alig beszéltek 
telefonon, és Ephnek ilyenkor olyan érzése volt, mintha egy hé-
tig nem látta volna a napot.

– Mi a… – nyomogatta Eph a távirányítót, ezt a furcsa ta-
pintású szerkentyűt, amelyet még mindig nem tudott kezelni.  
A katonája a földre zuhant. – Legalább hadd keljek fel.

– Késő. Megint meghaltál.
Eph hasonló cipőben járó férfi ismerősei közül sokak szá-

mára a válás nemcsak a feleségüktől, hanem a gyerekeiktől 
való elszakadást is jelentette. Persze mondták a magukét, hogy 
mennyire hiányoznak nekik a gyerekek, és hogy a volt felesége-
ik mennyire aláássák a srácokkal való kapcsolatukat, blablabla, 
de egy hangyányi erőfeszítést sem tettek ez ellen. Egy hétvége 
a gyerekekkel számukra azt jelentette, hogy két napra kisza-
kítják őket új, szabad életükből. Eph számára azonban ezek 
a közös hétvégék jelentették az életet. Eph nem akart válni. 
Még most sem. Azt elfogadta, hogy Kelly és közte mindennek 
vége – a nő ezt nagyon is egyértelműen a tudomására hozta 
–, de Zackről nem volt hajlandó lemondani. A fiú elhelyezése 
volt az egyetlen függőben lévő ügy, az a kizárólagos ok, ami 
miatt Kelly és Eph hivatalosan még mindig házastársaknak 
számítottak.

Ez volt Eph utolsó próbahétvégéje, amit a bíróság által kije-
lölt családterapeutájuk szabott ki. Jövő héten kikérdezik Zacket, 
nem sokkal ezután pedig meghozzák a végső döntést. Eph nem 
is bánta, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez az időszak; ez volt élete 
legnagyobb küzdelme. Azt kell tennünk, ami Zacknek a legjobb – 
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Kelly lényegében ezzel zsarolta Ephet, aki cserébe megelégedett 
a nagyvonalúan kiszabott láthatási joggal. Közben persze meg 
volt győződve róla, hogy az a legjobb, ha ragaszkodik Zackhez. 
Sikerült kicsikarnia a munkáltatójától, az amerikai államtól, 
hogy Atlanta helyett – ahol a Járványügyi és -Megelőzési Hiva-
tal (CDC) központja volt – New Yorkban állítsa fel a csapatát, 
csupán azért, hogy ne forgassa fel még jobban Zack életét.

Elszántabban is küzdhetett volna. Aljasabbul. Ahogy az ügy-
védje tanácsolta neki nemegyszer. A pasas régi motoros volt a 
válásbizniszben. Az egyik okot, ami miatt Eph sehogy sem bírta 
rávenni magát a piszkos trükkökre, a kudarcba fulladt házas-
sága miatt érzett szomorúság szolgáltatta. A másikat pedig az, 
hogy Eph túlságosan is megértő volt – ez a tulajdonsága egyfelől 
fantasztikus orvossá, másfelől viszont szánalmas alperessé tette.  
A férfi szinte minden anyagi és egyéb követelést kész volt telje-
síteni, amivel Kelly ügyvédje csak előállt. Csak ahhoz az egyhez 
ragaszkodott, hogy néha együtt lehessen a fiával.

Aki most gránátokat hajigált felé.
– Hogy lőjek vissza, ha nincs karom? – kérdezte Eph.
– Nem tudom. Próbáld meg a lábaddal!
– Most már értem, miért nem vesz neked anyád játékkonzolt.
– Mert hisztis és antiszociális leszek tőle… Á, FELROB-

BANTÁL!
Eph életeinek száma nullára csökkent.
Ebben a pillanatban megrezzent a mobilja, majd úgy döcö-

gött végig az ételes dobozok között, akárcsak egy éhes ezüst-
páncélos bogár. Talán Kelly akar szólni neki, hogy Zack ne 
felejtse el használni az asztmapipáját. Vagy csak arról szeretne  
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megbizonyosodni, hogy Eph nem hurcolta el Zacket Marokkó-
ba vagy valahova máshova.

Eph felkapta a mobilt, és megnézte a kijelzőt. Helyi hívás.  
A hívó neve: JFK karantén.

A Járványügyi és -Megelőzési Hivatal külön karantént mű-
ködtetett a JFK nemzetközi termináljában. Ott tartani, pláne ke-
zelni senkit sem tudtak, a létesítmény mindössze néhány kisebb 
irodából és egy vizsgálóból állt: köztes megállóhely volt, egyfajta 
tűzgát, ahol azonosítani tudták az Egyesült Államok lakosságát 
fenyegető járványokat, és néha meg is tudták akadályozni az el-
terjedésüket. Az itt dolgozók munkája többnyire abból állt, hogy 
elkülönítsék és megvizsgálják a repülés közben megbetegedett 
utasokat, akiknél időnként fertőző agyhártyagyulladást vagy atí-
pusos tüdőgyulladást (SARS) diagnosztizáltak.

Az iroda éjszaka zárva tartott, és Eph elvileg hétfő regge-
lig nem volt beosztva. Már hetekkel a Zackkel töltendő hétvége 
előtt elcserélte az ügyeletet.

Elutasította a hívást, és visszatette a mobilt a mogyoróhagy-
más palacsinta doboza mellé. Nem az ő problémája.

– Az a srác volt, akitől a cuccot vettem – mondta Zacknek. – 
Állandóan zaklat.

Zack egy gőzgombócot csócsált.
– Nem hiszem el, hogy kaptál jegyet a Yankees–Red Socks- 

meccsre.
– Pedig igen. Méghozzá jó helyre. A harmadik alappont kö-

zelébe. A spórolt pénzem bánja, amit az egyetemi tanulmánya-
idra tettem félre, de nem gond, mert, elnézve a képességeidet, jó, 
ha az érettségit le tudod tenni.
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– Apu!
– Tudod, nem szívesen teszek pénzt a Yankee-k zsebébe. Ez 

árulás.
– Fúj, Red Fox! Hajrá, Yanks! – kiáltotta Zack.
– Először megölsz, most meg gúnyt űzöl belőlem?
– Red Fox-drukkerként biztosan hozzászoktál már.
– Na most már elég! – Eph átnyalábolta Zacket, és végigcsik-

landozta a fiú érzékeny mellkasát. Zack vonaglani kezdett, és teli 
szájjal nevetett. Az évek során megerősödött, és most elszántan 
küzdött: ugyanaz a fiú ez, akit Eph nem is oly rég a vállán rep-
tetett körbe a szobában? Zachary az anyjától örökölte a haját: 
nemcsak a vörösesszőke árnyalatát (eredetileg Kelly haja is ilyen 
színű volt, még amikor megismerkedtek az egyetemen), hanem 
finom tapintását is. És mégis, Eph legnagyobb meglepetésére és 
örömére, mintha saját tizenegy éves kori erejét érezte volna a fiú 
kapálódzásában. Ugyanaz a széles tenyerű kéz, amely mást sem 
akart, mint baseballkesztyűt koptatni; ugyanaz a kéz, amely gyű-
lölte a zongoraleckéket; amely alig várta, hogy nyakon csíphesse 
a felnőtteket. Hátborzongató volt újra látni ezt a fiatal kezet. 
Tényleg igaz, hogy a gyerekeink a helyünkbe lépnek. Zachary 
tökéletes példánynak számított az emberek között: a DNS-ében 
kódolva volt minden, amit Eph és Kelly annak idején egymásról 
gondoltak – a reményeik, az álmaik, a képességeik. Ezért töre-
kedtek arra – a maguk ellentmondásos módján –, hogy a lehető 
legjobbat hozzák ki a fiukból. Olyannyira, hogy Ephnek sok ál-
matlan éjszakát okozott mostanában az a gondolat, hogy vajon 
milyen hatással lesz Zack fejlődésére Kelly élettársa, Matt – aki 
„rendes” fickó, „jó” ember, de annyira középszerű, hogy szinte 
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észre sem lehet venni. Eph azt akarta, hogy a fia kihívásokkal 
teli, izgalmas, klassz életet éljen. A Zack elhelyezéséért folyta-
tott harc már lezárult, de a szelleméért – a lelkéért – folyó küz-
delem még korántsem.

Eph mobilja újból rezegni kezdett: úgy araszolt végig az asz-
tal lapján, mint az a csattogó elemes fogsor, amit Eph annak 
idején poénból kapott ajándékba a nagybátyjaitól karácsonyra. 
A feléledt kütyü félbeszakította a dulakodást. Eph elengedte 
Zacket, és minden erejét össze kellett szednie, nehogy rápillant-
son a kijelzőre. Valami történt. Különben nem hívnák. Járvány. 
Egy fertőzött utas.

Eph visszafogta magát, és nem vette fel a telefont. Majd va-
laki más elintézi. Ez a hétvége Zacké. Aki most kérdőn nézett 
az apjára.

– Ne izgulj! – tette vissza az asztalra Eph a telefont, amelyen 
bekapcsolt a hangposta. – Mindent elintéztem. Ezen a hétvégén 
nem dolgozom.

Zack bólintott, majd előrehajolt, hogy megkeresse a távirá-
nyítóját.

– Egy visszavágót?
– Nem is tudom. Mikor érünk ahhoz a részhez, amikor a kis 

Mario hordókat gurít a majom elé?
– Apu!
– Sokkal jobban szeretem a kis olasz fickókat, akik gombákat 

gyűjtenek.
– Rendben. És hány kilométeres hótorlaszokon kellett ke-

resztülvergődnöd minden áldott nap, hogy eljuss az iskolába?
– Na most már elég!...
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Eph másodszor is nekiesett Zacknek, de a fiú ezúttal résen 
volt, és szorosan összefonta a karját maga előtt, így verve vissza 
a mellkasa ellen indított támadást. Mire Eph taktikát változ-
tatott, és a hiperérzékeny Achilles-ínt vette célba; felhevülten 
birkózott Zack sarkával, de közben arra is ügyelt, nehogy arcon 
rúgják. A fiú éppen kegyelemért könyörgött, amikor Eph meg-
hallotta, hogy a mobilja megint rezegni kezd.

Dühösen pattant fel, mert rájött, hogy a munkája, a hivatása 
ma este is el fogja szólítani őt a fia mellől. Rápillantott a kijel-
zőre, amely ezúttal az atlantai körzetszámot mutatta. Biztosan 
rossz hír. Eph lehunyta a szemét, és a homlokához szorította a 
zümmögő készüléket, hogy kicsit lecsillapodjon.

– Bocs, Z – mondta Zacknek. – Csak megnézem, ki az.
A szomszédos konyhába vitte a készüléket, és megnyomta a 

hívásfogadó gombot.
– Ephraim? Itt Everett Barnes.
Dr. Everett Barnes. A CDC igazgatója.
Eph háttal állt Zacknek. Tudta, hogy a fia figyeli, de nem 

mert ránézni.
– Igen, Everett, parancsoljon!
– Most hívtak Washingtonból. Elindultak már a reptérre?
– Nos, uram, az a helyzet…
– Látta a híradót?
– A híradót?
Eph visszament a kanapéhoz, és felemelte a kezét, hogy 

türelemre intse Zacket. Megkereste a távirányítót, és meg-
próbálta megnyomni a megfelelő gombot vagy gombkombi-
nációt, de addig ügyetlenkedett, míg a képernyő elsötétült. 
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Zack elvette tőle a távirányítót, és durcásan bekapcsolta a 
készüléket.

A hírcsatorna egy veszteglő repülőgépet mutatott. Széles, 
szinte ijesztő karéjban állták körül a mentőjárművek. A JFK 
nemzetközi repülőtér.

– Igen, már látom, Everett.
– Jim Kent az előbb hívott, minden eszközt előkészített, ami-

re a maga Kanári Csoportjának szüksége lehet. Maga vezeti az 
akciót, Ephraim. Mindenki arra vár, hogy odaérjen.

– Ki az a mindenki, uram?
– A New York-i Közlekedési Felügyelet, a Közlekedésbiz-

tonsági Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács és 
a Belbiztonsági Minisztérium.

A Kanári Csoport egy területi járványszakértőkből álló gyorsrea-
gálású csapat volt, amely a kezdődő biológiai fenyegetések feltárásá-
ra és azonosítására szerveződött. Hatásköre a természetes fenyege-
tésekre – például a természetben is előforduló vírusos és bakteriális 
fertőzésekre – és az ember okozta járványokra egyaránt kiterjedt – 
bár a támogatások jelentős részét annak köszönhette, hogy nyíltan 
felvette a harcot a bioterrorizmus ellen. New York City volt a köz-
pont, de Miamiban, Los Angelesben, Denverben és Chicagóban is 
működtek kisebb, egyetemi klinikákhoz kötődő Kanári Csoportok.

A program arról a régi bányásztrükkről kapta a nevét, ami-
kor egy kalitkába zárt kanárit vittek le a föld alá, amely kezdet-
leges, ám nagyon hatékony biológiai jelzőrendszerként funk-
cionált. Az élénksárga madár hiperérzékeny anyagcseréje már 
jóval azelőtt érzékelte a metán- és szén-monoxid-szivárgást, 
hogy az elérte volna a mérgező vagy robbanásveszélyes szintet, 
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ami abban nyilvánult meg, hogy az általában csicsergős kanári 
elhallgatott, és némán imbolygott a rúdján.

Modern korunkban minden emberben megvan a képesség, 
hogy magára öltse az őrszem kanári szerepét. Eph csapatának az 
volt a feladata, hogy elkülönítse ezeket az embereket, ha abba-
hagyják a trillázást, hogy gyógykezelésben részesítse a fertőzöt-
teket, és megállítsa a járvány terjedését.

– Mi történt, Everett? – kérdezte Eph. – Meghalt valaki?
– Mind meghaltak, Ephraim – mondta az igazgató. – Egytől 

egyig.

Kelton Street, Woodside, Queens

Kelly goodweather egy kis asztalnál ült Matt Saylesszel, a pár-
jával szemben (a „barát” túl csitrisen hangzott; a „társ” pedig túl 
öregesen). Házi készítésű, pesto szószos, aszalt paradicsomos, 
kecskesajtos pizzát ettek, amelyre néhány csík füstölt sonkát is 
dobtak a hecc kedvéért, és tizenegy dolláros, egyéves merlot-t 
kortyolgattak hozzá. A konyhai tévékészülék a NY1 csatornára 
volt kapcsolva, mert Matt híradót akart nézni. Ami Kellyt illette, 
ő személyes ellenségeinek tekintette a huszonnégy órás hírcsa-
tornákat.

– Ne haragudj! – mondta Kelly már többedszerre.
Matt elmosolyodott, és lusta köröket írt le a levegőben a bo-

rospoharával.
– Igaz, hogy nem én tehetek róla – folytatta Kelly. – De tu-

dom, hogy kettesben akartuk tölteni ezt a hétvégét…
Matt megtörölte a száját a gallérjába tűrt szalvétával.
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– Mindig kitalál valamit, hogy közénk álljon. És most nem 
Zackre gondolok.

Kelly az üresen álló harmadik székre pillantott. Matt biz-
tosan alig várta már, hogy a kisfiú házon kívül töltsön néhány 
napot. Hosszúra nyúlt, bírósági mediátorok által felügyelt és 
egyelőre eldöntetlen elhelyezési vitájuknak köszönhetően Zack 
időnként Eph-fel töltötte a hétvégét Alsó-Manhattanben. Ami 
Kelly számára meghitt vacsorával és a szokásos Matt-féle sze-
xuális kívánságokkal volt egyenlő – amiket ő mindenféle ellen-
kezés nélkül teljesített is, így igazán megérdemelte azt a plusz 
pohár bort, amit általában engedélyezni szokott magának.

De ma este nem. Kelly nagyon sajnálta Mattet, a lelke mé-
lyén azonban örült.

– Majd máskor bepótoljuk – kacsintott rá a férfira.
– Megegyeztünk – mosolygott a férfi szomorkásan.
Matt higgadtsága nagyon imponált Kellynek. Eph szeszé-

lyessége, kirohanásai, nehéz természete és nyughatatlansága 
után Kelly jámborabb férfira vágyott. Túl fiatalon ment hozzá 
Eph-hez, és túl sokat adott fel önmagából – az igényeiből, az 
ambícióiból, a vágyaiból –, hogy támogatni tudja férje orvosi 
karrierjét. Ha csak egyetlen tanácsot fogadhatna meg azok kö-
zül, amelyeket negyedikes korában hallott a Jackson Heights-i 
69. számú Szakközépiskolában, az a következő lenne: zsenihez 
soha ne menj feleségül! Főleg, ha jóképű. Matt mellett Kelly 
felszabadultnak érezte magát, tulajdonképpen élvezte, hogy ő 
hordja a nadrágot. Neki is kijárt már egy kis kényeztetés.

A kis fehér konyhai tévében a másnapi napfogyatkozás-
ról locsogtak. A riporter több védőszemüveget is felpróbált, 
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hogy megnézze, mennyire biztonságosak, majd bemutatott egy 
Central Park-i pólós standot, ahol a „HolNAPfogyatkozás” fel-
iratú trikók fogytak a legjobban. A műsorvezetők bejelentették, 
hogy másnap délután élő közvetítésben számolnak be az esemé-
nyekről.

– Nagy buli lesz – jegyezte meg Matt, ezzel is jelezve, nem 
hagyja, hogy a csalódottság árnyéka vetüljön az estére.

– Ez egy fontos csillagászati esemény – felelte Kelly –, a té-
vések meg úgy beszélnek róla, mint egy hétköznapi hóviharról.

Ekkor felvillant a „Megszakítjuk adásunkat” felirat. Kelly 
rendszerint ilyenkor szokott csatornát váltani, de most egészen 
magával ragadta a képtelen sztori. A tévében egy repülőgépet 
mutattak, amely a JFK egyik leszállópályáján vesztegelt, ipari 
reflektorokkal körülvéve. A megvilágítás drámaisága, valamint a 
gép körül csoportosuló rengeteg mentőjármű és aprónak látszó 
ember miatt bárki könnyen azt hihette volna, hogy ufók landol-
tak Queensben.

– Terroristák – vélte Matt.
A JFK repülőtér csupán tizenöt kilométernyire volt tőlük.  

A riporter arról számolt be, hogy a kérdéses repülőgépen az 
egyébként teljesen eseménytelen landolást követően elment az 
áram, és azóta sem a legénységgel, sem az utasokkal nem tud-
nak kapcsolatot teremteni. A JFK-n azóta elővigyázatosságból 
egyetlen gépet sem engednek leszállni, a légiforgalmat a Newark 
és a Laguardia repülőterekre terelik.

Kelly rögtön rájött, hogy Eph e miatt a repülőgép miatt hoz-
za haza Zacket. Most már csak arra vágyott, hogy otthona biz-
tonságában tudhassa Zacket. Kelly aggodalmaskodó típus volt, 
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számára az otthon jelentette a védelmet. Ez volt az egyetlen do-
log a világon, amelyet befolyásolni tudott.

Kelly felállt, a mosogatónál lévő ablakhoz ment, lejjebb vette 
a világítást, és az eget bámulta a hátsó szomszéd házának teteje 
fölött. A Laguardia körül repülőgépek fényei villództak: úgy 
örvénylettek, mint a vihartölcsérbe szippantott csillogó porsze-
mek. Kelly még sosem járt az ország középső részén, ahol az 
ember bármelyik pillanatban szembetalálkozhat egy tornádóval. 
De most ilyen érzés kerítette hatalmába. Mintha valami egyre 
közeledne felé, ő pedig képtelen lenne feltartóztatni.

eph szolgálati Ford Explorerje megállt a járda szélén. Kelly 
kis háza egy alacsony sövénnyel körülvett beépítetlen föld-

darabon állt a kétemeletes lakótömbök árnyékában. A nő a járdán 
fogadta Ephet, mintha nem merné beengedni őt a kis birodalmá-
ba, és általában véve is úgy viselkedett, mint akinek egy évtized 
múltán végre sikerült leküzdenie egy hosszan tartó betegséget.

Kelly szőkébb és karcsúbb lett, és bár még mindig nagyon 
csinos volt, a férfi már más szemmel nézett rá. Annyi minden 
történt azóta. Valahol, talán egy porlepte cipősdoboz mélyén, ott 
lapulnak az esküvői képek arról a kiegyensúlyozott fiatal nőről, 
aki fátylát hátravetve, büszkén mosolyog szmokingos vőlegényé-
re – két fülig szerelmes ember.

– Az egész hétvégémet szabaddá tettem. – Eph Zack előtt 
pattant ki a kocsiból, hogy övé legyen az első szó, és már nyo-
mult is be az alacsony kovácsoltvas kapun. – Vészhelyzet.

Kelly háta mögött Matt Sayles is kilépett a kivilágított ajtón, 
és megállt a tornácon. gallérjába tűrt szalvétája épp eltakarta 
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a pólója zsebén virító Sears feliratot. A póló abból a boltból 
származott, amelyet ő vezetett a Rego Park-i bevásárlóköz-
pontban.

Eph ügyet sem vetett rá, minden figyelmét Kellynek és 
Zacknek szentelte, aki pont ekkor lépett be az udvarba. Kelly 
sugárzó mosolyt villantott a fiúra, mire Ephnek önkéntelenül is 
az a gondolata támadt, a felesége talán jobban örül ennek a fej-
leménynek – hogy Eph hazahozta Zacket –, mint egy kettesben 
eltöltött hétvégének Mattel. Kelly védelmezőn vonta magához 
a fiát.

– Minden rendben, Z?
Zack bólintott.
– gondolom, csalódott vagy.
A fiú másodszor is bólintott.
Kelly meglátta a dobozt meg a zsinórokat Eph kezében.
– Mi ez?
– Zack új játékkonzolja – felelte Eph. – Kölcsönkapja a hét-

végére. – Eph Zackre pillantott. A fiú az anyja mellkasához szo-
rította a fejét, és a távolba meredt. – Öreg, ha el tudok szabadul-
ni, talán holnap, remélem, holnap… ha úgy alakulnak a dolgok, 
visszajövök érted, és az utolsó cseppig kiélvezzük a hétvégét. 
Oké? Mindent be fogunk pótolni, ugye, tudod?

Zack bólintott, de a tekintete távoli maradt.
– gyere, Zack! – szólt le Matt a lépcső tetejéről. – Megnéz-

zük, hogy kell összerakni azt a kütyüt.
A hűséges, megbízható Matt. Kelly jól beidomította. Eph 

nézte, ahogy a fia Matthez bújva bemegy a házba. Zack még egy 
utolsó pillantást vetett az apjára.
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Egyedül maradtak Kellyvel. Egymással szemben álltak a 
zsebkendőnyi gyepszigeten. Kelly mögött, a ház fölött várakozó 
repülőgépek fényei köröztek. Az egész közlekedési hálózat – a 
kormányzati és végrehajtói testületekről már nem is beszélve – 
erre a férfira várt, aki most ott állt egy nővel szemközt, és ez a nő 
állítólag már nem szerette őt.

– Arról a repülőgépről van szó, ugye?
Eph bólintott.
– Mind meghaltak. Mindenki, aki a fedélzeten volt.
– Mind meghaltak? – nyílt tágra Kelly szeme az aggodalom-

tól. – Hogyhogy? Mi történhetett?
– Ezt kell kiderítenem.
Eph érezte, hogy kezdi elkapni a harctéri idegesség. Sikerült 

elrontania Zack estéjét – de ezen már nem lehet segíteni, indul-
nia kell. Benyúlt a zsebébe, és egy hajszálcsíkos logóval díszített 
borítékot nyomott Kelly kezébe.

– Holnapra – mondta. – Ha nem érnék vissza időben.
Kelly megnézte a jegyeket – amikor az árra tévedt a tekintete, 

felvonta a szemöldökét, – majd visszagyömöszölte őket a borí-
tékba. Már-már sajnálkozó arckifejezéssel nézett a férfira.

– Ne felejtsd a találkozót dr. Kempnerrel.
A családterapeuta – ő fogja eldönteni, kihez kerüljön Zack.
– Hát persze, Kempner – felelte Eph. – Ott leszek.
– És… vigyázz magadra!
Eph bólintott, azzal sarkon fordult, és elsietett.



Egy Boeing 777-es száll le a JFK re-
pülőtéren, de hirtelen lefékez az 
aszfaltcsík kellős közepén. A sötétí-

tők lehúzva. Az áram elment. A kommuni-
kációs összeköttetés megszakadt. A földi 
személyzet tanácstalan, ám ekkor segély-
kérő üzenet érkezik. Dr. Eph Goodweather, 
a Kanári projekt névre keresztelt, biológiai 
fenyegetéseket vizsgáló gyorsreagálású 
csoport vezetője fogadja a hívást, és azon-
nal a géphez siet. Amikor körülnéz a fedél-
zeten, megfagy az ereiben a vér.
Spanyol Harlem egyik zálogházában az 
egykori egyetemi tanár és holokauszt-túl-
élő, Abraham Setrakian érzi, hogy történt 
valami. És tudja, hogy elérkezett az idő – 
hogy háború készülődik…
Amikor a vámpírvírus, amely már New 
Yorkot is megfertőzte, elharapódzik az ut-
cákon, megkezdődik a gigantikus méretű 
háború. Ephnek, akit Setrakian és egy sze-
dett-vedett csapat segít a harcban, meg 
kell fékeznie a járványt és meg kell mente-
nie a városát – a várost, ahol a felesége és 
a fia is lakik –, mielőtt még túl késő.
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„Egy rafinált csavarokkal teletűzdelt trilógia első kötete. Felejthetetlen mese, 
amely már az első oldaltól kezdve magával ragad. Alig várom a folytatást.”  
– Clive Cussler

„A szívgyógyszered végig legyen a kezed ügyében. A kór behálóz – és olyan 
félelmetes, hogy akár ölni is tud. Nekem bejött.” – GreGory MaGu ire,  a nagysikerű 
A Lion Among Men és A boszorkány című könyvek szerzője

„Del Toro és Hogan kéjesen borzongató történetet hozott létre, amelytől szó 
szerint feláll a szőr az ember hátán. A kór egyszerre hajaz Bram Stokerre, 
Stephen Kingre és Michael Crichtonra. Ennél jobbat álmodni sem lehet.”  
– NelsoN DeMille

„Vérfürdő és apokalipszis egy olyan rémtörténetbe ágyazva, amelyet akár 
egy mai napilap címoldaláról is vehettünk volna. Az élethűen kidolgozott, 
pergő ritmusú könyv egyszerre kísérteties és rémisztő. Kíváncsi vagyok, 
Toro és Hogan hova kalauzol el minket legközelebb.” – JaMes roll iNs,  
a nagysikerű Doomsday Key szerzője

„A vámpírműfaj időről időre vérszegénnyé válik, kihalással fenyegetve az 
élőholtak tudományát. Ám ekkor előlép Richard Matheson vagy Stephen King 
és… minden meg van mentve. Most Guillermo del Toro és Chuck Hogan lehel 
új életet a témába A kór című vérfagyasztó regényével, amely a Legenda 
vagyok és A gonosz háza méltó utódának tekinthető.” – DaN siMMoNs,  
a nagysikerű Drood és a The Terror című könyvek szerzője

Felnőtteknek ajánljuk!

A mexikói Guada-
lajarában szüle- 
tett és nevelkedett 
Guillermo del 
Toro  1993-ban 
debütált rendező-
ként Cronos című 
filmjével. Olyan al-

kotások fűződnek a nevéhez, mint a 
Mimic – A júdás faj, az Ördöggerinc, a 
Penge 2, a Hellboy 1, a Hellboy 2 és 
A faun labirintusa, amelyet világszer-
te dicsérő kritikákkal illettek és három 
Oscar-díjjal jutalmaztak. A jövőben két 
filmet is rendez A hobbit című regény-
ből, Peter Jackson producer közremű-
ködésével.

C h u C k  h o G a n 
több elismert re-
gény, többek kö-
zött a The Town 
– Tolvajok városa  
szerzője. Ez utóbbi 
2005-ben elnyerte  
a Hammett-díjat, és 

Stephen King révén bekerült az év tíz 
legjobb regénye közé. Sikeres egész 
estés mozifilm készült belőle.

www.thestrainthebook.com

Az Oscar-győztes A faun labirintusa című 
film zseniális alkotója és a Hammett-
díjas krimiíró közös alkotása ez a 
merész, költői regény, az emberek és a 
vámpírok egész emberiséget fenyegető 
iszonyatos csatájáról.  A mű egy trilógia 
első kötete és különleges nemzetközi 
irodalmi csemegének számít.

Mindig köztünk éltek.
A vámpírok.

Csöndben lapultak a sötétben.
Várakoztak.

Most eljött az õ idejük.

Egy hét, és Manhattannek vége.
Egy hónap, és az egész országnak.
Két hónap – és az egész világnak.

Lorenzának, Marianának, Marisának... 
és gyerekszobám összes szörnyének: 
Soha ne hagyjatok békén! – GDT

Lilának – GH

A szerzők nagyra becsülik, és a legjobb szív-
vel ajánlják az olvasónak robert sullivaN rats: 
 Observations on the History and Habitat of 

the City’s Most Unwanted Inhabitants  
(Bloomsbury, 2004) című könyvét.

Sötét örvény
csak úszóknak
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