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A  könyvben  szereplő  történések  a  szerző  agyának  szüleményei,  ám  a
regényben található történelmi utalások megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

 

 

 

 

Adatok
 



Az  Egyesült  Államok  Védelmi  Minisztériuma  az  1960-as  évek  közepétől,

folyamatosan  azt  kérte  az  Államok  Szenátusától,  hogy  a  tervezett  költségvetési

számokon felül, további forrásokat biztosítson a számára biológiai hadviselésre is

alkalmas  mikroorganizmusok,  vírusok  és  baktériumok  tanulmányozása,  valamint

kifejlesztése céljából.

A szenátus épp ezért egy védelmi és költségvetési szakbizottságot állított fel, ahol

meghallgatták a hadsereg egyik vezető biológusát Dr.  Donald MacArthurt,  kinek

meggyőzési célú érvei a mai napig olvashatók a szenátusi jegyzőkönyvek között:

 

„ A következő öt-tíz évben valószínűleg képesek leszünk egy olyan új,  fertőző

mikroorganizmus előállítására, amely alapjaiban különbözni fog minden eddigi ismert,

betegség-előidéző  organizmustól.  A  legfontosabb  különbség  az,  hogy  ez  a

mikroorganizmus  magát  a  szervezet  immunrendszerét  fogja  megtámadni,  amely

alapesetben megvédi az embert a külső fertőzésektől.”

 

USAMRIID: Az Egyesült Államok hadseregének fertőző betegségekkel foglalkozó
orvosi kutatóintézete, mely a Maryland állambeli Fort Detrickben található.

SIGINT:  A  Nemzetbiztonsági  Hivatal  által  életre  hívott,  rádióelektronikai
felderítési  művelet  rövidítése,  amely  arra  hivatott,  hogy  az  ország  biztonsága
érdekében bármelyik számítógépre, mobiltelefonra, vagy egyéb műszaki készülékre
szabadon rácsatlakozhasson, megfigyelési célból.

NRO: Nemzeti Felderítési Hivatal a Virginia állambeli Chantillyben, melynek az a
feladata, hogy a kémműholdak, valamint a légi és szárazföldi felderítés irányításával
segítse a vele szorosan együttműködő CIA és Nemzetbiztonsági Hivatal munkáját.



NSF:  Nemzeti Tudományos alap a Virginia állambeli  Arlingtonban. Elsődleges
célkitűzése a nemzeten belüli matematikai, számítástechnikai, szociológiai, biológiai,
földtudományi és nanotechnológiai kutatások és fejlesztések szponzorálása.

 

A regényben felbukkanó valamennyi szervezet és technológia létezik.

 

Ezt  a  könyvet  azért  írtam,  hogy  rávilágítsam a  tisztelt  olvasót  arra  az  igen
egyszerű tényre, miszerint a világban semmi sem az, aminek látszik.

 

 

 

 

 

„  A szenvedés  és  a  félelem irányítja  a  világot.  A  betegség  mindkettőt
egyesíti magában.”

Gabriel Chevallier

 

 

 

 

 

Prológus
 

Valahol Chicagoban…

 

Szörnyen szakadt az eső. Egészen érthetetlen. Két órája még verőfényesen sütött a nap
és a madarak csiviteltek a gyengén fújó szélben. Most meg az eget éjfekete fellegek takarják



el, mint valami sötét lepel s milliárd számra ontják magukból a kövér, hideg cseppeket. Az
utca teljesen kihalt. Még kocsikat sem látni az amúgy forgalmas utcában. Olyan lehangolóvá
és komorrá vált a környék, mintha a világ fájdalma szakadt volna a közeli házakra. Egy
kialvatlan  szempár  kémlelte  az  egyre  nedvesebb  külvilágot,  meleg,  kényelmes  otthona
szobájából. A szemet a lélek tükrének tartják, mely már azelőtt elárulja az embert, mielőtt
bármit is szólna. Ez a szempár kialvatlan, véreres s árad belőle a bizonytalan rettegés.
Ide-oda  forog,  mintha  keresne  valamit,  amit  nagyon  nem  szeretne  megtalálni.  Egy
gondterhelt férfihoz tartozik ez a zöld szempár, ki már órák óta ki sem mozdult, dekoratívan
berendezett házából. Drága selyemingét már teljesen átizzadta, s a penetráns szag lassan az
öltönyébe is beleette magát. Cipője a legfinomabb bőr, mandzsettagombjai aranyozottan
csillognak a közeli lámpa fénykörében. Homlokán apró ráncok szántották kanyonként, zsíros
bőrét,  ami  lassan  tizenöt  órája  nem  látott  szappant.  Vaskos  ajkai  reszketnek  minden
lélegzetvételkor, mely feszült, akár az ugrásra kész vadászkutya. Nadrágja modern fazonja,
némileg  elrejti  kikandikáló  úszógumiját,  viszont  a  nyakánál  felgyülemlett  zsírpárnák,
könyörtelenül árulkodnak. Hirtelen megcsörrent a dohányzó asztalon pihenő telefon. A két
oldalt őszülő férfi oly hévvel futotta le az ablak és a kanapé előtt álló bútordarab közti távot,
mint egy olimpiai aranyért küzdő atléta. Húsos ujjaival valósággal megragadta a kagylót s
mohón a füléhez emelte. - Igen? - szólt bele rekedtes hangján.

- Én vagyok az Mr. Huff.

-  Hála  az  égnek.  -  sóhajtott  a  férfi,  mialatt  gyöngyöző  homlokát  törölgette.
Megkönnyebbülése azonban, csakhamar ideges dühbe csapott át. - Korábban is hívhatott
volna! Mi tartott ilyen sokáig? Van fogalma róla, mit teszek én ezért kockára?

- Nyugalom uram. - csitította a túloldali férfihang. - Minden rendben.  Megszereztem,
amit kért. Igaza volt.

-  Tudtam.  -  szorította  ökölbe  a  kezét  az  öltönyös  úriember.  -  Végre  van  valami  a
kezünkben. Még egyszer nagyon köszönöm. Nem leszek hálátlan. - Azzal lecsapta a kagylót.
Néhány pillanatig az állát dörzsölte, majd ismét magához vette a kagylót s nagy igyekezettel
tárcsázott.

A túl végen kicsörgött egyet, majd kettőt s végül az ötödiknél végre létrejött a kapcsolat.
- Ki az? - szólt bele mélabúsan egy negyvenes férfihang.

- Én vagyok az Dr. Strecker.

- Már vártam a hívását. Nos? Mire jutott?

- Megvannak az anyagok, amikről beszéltem. Ezzel és az ön kutatásaival együtt, végre
kiderülhet  az igazság,  amivel  letörölhetjük a szégyenfoltot  hazánkról.  Mindent  el  fogok
követni,  hogy a  tanulmány,  amit ön és az öccse készítettek, az egész világ tudomására
jusson.

- Jó ezt hallani. Bárcsak Ted is hallhatná. Dagadna a melle a büszkeségtől.

- Nem marad megtorlatlanul a halála. Ezt garantálom. - Azzal ismét letette a telefont.
Izgatottan járt fel-alá a szobában, mint valami éhes oroszlán. Leült a kanapéra, majd felállt s



közben rövidre nyírt haját birizgálta.

Szörnyű villámcsapásként  érte,  mikor apró zárcsattogást  követően az ajtó  kitárult  s
váratlanul  hat  talpig  feketébe  öltözött  fegyveres  rontott  rá  egy  szempillantás  alatt.  A
símaszkos fickók mérnöki pontossággal kerítették be s jól begyakorolt mozdulatokkal tették
ártalmatlanná a sokkolt áldozatot. Nem telt bele egy perc s kezeit hátrabilincselve ültették a
kényelmes bőrfotelba. Üvöltött volna, ahogy a torkán kifért, de az ajkaira tapasztott szalag
ezt végleg meghiúsította. Ahogy ott ült tehetetlenül, körülötte a rámeredő pisztolycsövek
fenyegetésében,  agya  szüntelenül  azon  járt,  miként  vágja  ki  magát  ebből  a  lehetetlen
helyzetből.  Gyerekkorában  édesanyja  csodálta  gyors  eszéért,  amit  aztán  az  életben  is
remekül  kamatoztatott.  Büszke  is  volt  azon  képességére,  hogy  a  mások  számára
megoldhatatlannak tűnő feladatokat is képes volt megoldani. De ez a  slamasztika, amibe
egyik  percről  a  másikra  csöppent,  meghaladta  minden  tapasztalatát.  Amint  rémült
tekintettel keresett valami egérutat, az egyik fegyveres leült vele szemben a szomszédos
fotelba s meglepő kedvességgel rámosolygott. - Üdvözlöm képviselő úr. - hangja rideg volt
és vérfagyasztóan magabiztos. - Bizonyára ön nem ismer engem, de én az elmúlt hetekben
alaposan kiismertem önt, hála a technika fejlődésének. - Hátranyúlt a telefonhoz s felemelte
a kagylót, majd, hogy a fogoly is jól lássa, gyors mozdulattal leszedte a burkolatot s egy
aprócska szerkezetet emelt ki belőle. - Tudja, hogy mi ez? - mutatott rá. - Ez egy rádió adó-
vevő, vagy ismertebb nevén poloska. Mindenütt van a lakásában, az irodájában, de még a
kedvenc  hotelszobájában  is,  ahol  minden  pénteken  seggberakja  kedvenc  titkárnőjét.  -
Azonnal  észrevette  milyen  értetlenséggel  mered  rá  a  képviselő  s  ez  akaratlanul  is
kuncogásra bírta.  -  Csak nem leptem meg? Pedig önnek,  mint  a  Honvédelmi bizottság
tagjának tudnia kéne, hogy a Nembiztos hivatal SIGINT osztálya, azonnal megfigyelés alá
von,  minden  olyan  személyt,  akit  veszélyesnek  ítélünk.  -  Fél  szemmel  egyik  emberére
pillantott, aki azonnal megértve a célzást, letépte a képviselőt némaságra ítélő szalagot.

Huff teljesen összezavarodott s jó időbe telt, mire magára talált. - Tudom, hogy miért
vannak itt.  De hiába fáradnak.  Szarok rá  kinek mi  áll  az  érdekében.  Én az  igazságot
képviselem.

- Az igazságot? Az igazság nagyon képlékeny dolog képviselő úr. Hadd éljek egy remek
példával. Ha egy aprócska csoport valami agresszív cselekményt követ el, az terrorizmus.
Ha ugyanezt egy ország teszi, az politika. De, ha mi tesszük ezt, az meg se történt. Remélem
világosan fogalmaztam. Most pedig árulja el, mi az a dolog, amit talált és amit Streckernek
szándékozik átadni? Roppant kíváncsi ember vagyok és gyűlölök bizonytalanságban maradni.

- Engem nem érdekel ki maga - förmedt rá Huff. - Az se, hogy mire kíváncsi. Belőlem nem
szed ki semmit. Úgy bánnak velem, mint valami árulóval, de elárulok egy titkot. Önök az
árulók nem én, és azok, akiknek milliók élete szárad a lelkén. Nemcsak az országot árulták
el, hanem mindazt, amit Amerika jelent.

- Amit Amerika jelent? - mosolygott rá a fegyveres, majd ismét az egyik emberére nézett,
aki hirtelen elkapta a képviselő fejét s egy méretes fecskendőt döfött a kapálódzó férfi
nyakába, aminek a tartalmát egy az egyben, belenyomta.

Ahogy hátrébb lépett a képviselő pánikba esett. - Mit adtak nekem?



- Kokain és heroin keverékét. Ettől az adagtól még a kemény drogosok is kifeküdnének.

- Maguk megbolondultak - vágta rá megvetően Huff, miközben egyre hevesebben szédült.
- Mindenki tudja, hogy sosem fogyasztottam kábítószert. Nincs az a hülye, aki ezt beveszi.

A vele szemben ülő férfi hirtelen felállt s csak kuncogott. - Dehogyis nincs. Hisz ismeri a
dörgést. Bármit el lehetett hitetni a közvéleménnyel, csak szépen kell becsomagolni.

Ekkor  a  fegyveresek  levették  a  képviselőre  erősített  bilincset  s  pillanatokon  belül
távoztak. Huff szíve egyre hevesebben kalapált s szörnyű légszomjtól gyötörve terült el a
finom padlószőnyegen. Hiába tépte szét az ingét a kínzó nyomás csak fokozódott s az izmok
már a legerősebb ingerre sem reagáltak. Mintha egy teherautó parkolt volna a mellkasán,
tüdeje  teljesen  lebénult.  Szaggató,  égető  érzés  futott  át  a  testén,  míg  végül  minden
elsötétült s az elviselhetetlen kín, az élettel együtt tovaszállt.

 

 

Első Fejezet
 

 

25 évvel később…

Az Egyesült Államok hadseregének fertőző betegségekkel foglalkozó orvosi
kutatóintézete, Fort Detrick, Maryland

 

 

Mint  egy  robosztus  bálna  teste,  úgy  terül  el  a  zöldellő  tájon  a  gigászi,  sokszögű
komplexum. Krémszínű fala s zöldes üveghomlokzata nem tükröz semmiféle különlegességet.
Főbejárata előtt mindössze három biztonsági őr strázsál s a kocsi behajtónál is mindössze
egy sorompóval  felszerelt  őrbódé állt.  Sem elektromos kerítés,  sem fegyveresekkel  teli
tornyok. Meglepően gyér védelem az épület fontosságához mérten. Ám az is igaz, hogy a
legtöbben nem is sejtik, mit is művelnek ezen építmény vaskos falai mögött. Louise Pasteur
és Robert Koch óta tudja az egész világ, hogy a baktériumok s a vírusok, mennyire lényeges
szempontok az emberiség sorsát illetően. Ezer és ezer mikroba létezik a földön, mely csak
arra vár, hogy megfelelő gazdatestet találva, elszaporodjon s kiadva könyörtelen dühét, a
legbiztosabb lábakon álló szervezetet is romba döntse. Sokakat megrémít ez a láthatatlan
világ,  de  az  itt  dolgozók  számára  a  háború  ezen  mikroszkopikus  csatatere,  valóságos
második otthon. A dupla üvegajtókon s a szolid eleganciával berendezett előcsarnokon túl



kezdődik a létesítmény valódi arca a kamerákkal s mozgásérzékelőkkel biztosított liftek
érhálózatán keresztül. A felsőbb szinteken sorakoznak a tágas irodák s tárgyalók, melyek
bőrfoteljeinél  s  polírozott  asztalainál  vitatják  meg nap,  mint  nap  a  lényeges  vagy  épp
lényegtelen  formaságokat.  Jól  öltözött  hölgyek  s  urak  sürögnek  a  szőnyeggel  borított
folyosókon. Főzik a kávét, iktatnak s intézik a gyors egymásutánban érkező telefonokat. De,
ha  a  liften  a  lefele  gombot  nyomjuk  be,  egy  rémálmokkal,  s  félelemmel  teli  világba
csöppenünk, ahol nagy tudású koponyák egész hada fáradozik az első vonalban, védve az
országot s a világot. A formaruha errefelé igencsak különbözik a föntitől. Sárga és fehér
védelmi öltözékek mindenütt a megfelelő csúszásmentes csizmával s átlátszó sisakkal, a
nyílásokat szikszalaggal, vastagon lefedve. A néhány négyzetméteres termekben kémcsövek
s mikroszkópok sorakoznak az asztalon, kincstári rendben s a járólappal burkolt padlóról
szinte enni lehet, olyan tiszta. Az ajtó kizárólag az erre szolgáló kódkártyával nyílik s, ahhoz
hogy valaki  belépjen,  egy fertőtlenítő folyosón kell  áthaladnia,  megszabadulván minden
fölösleges szennyeződéstől. Ugyanez kifele is igaz, csak éppen ekkor a levegőben terjengő
mikrobáktól ajánlatos megválni, nehogy a külvilágba valami fertőzést juttassanak. A rend s a
fegyelem itt nem alapszabály, hanem létkérdés, az életben maradáshoz szükséges direktíva.
Csélcsap, figyelmetlen ember ide nem való mert szerencsétlenkedésével nem csupán magát,
hanem társait s környezetét is jóvátehetetlenül veszélybe sodorja. Innen nézve nem véletlen
az  a  sok  pszichológiai  teszt,  amiken  át  kell  esniük  azon  jelölteknek,  kik  ide  vágynak.
Személyiségük minden apró részletét átnézik, mielőtt akár egy csipeszhez is odaengedik. Ha
valakinek  mégis  érthetetlenek  az  agyontervezett  biztonsági  intézkedések,  olvassák  el
figyelmesen a termek bejárataira felerősített adatközlő táblákat. Ebola, Marburg, Antrax,
Hanta-láz. Egyik kellemetlenebb ellenfél, mint a másik. Ők azok az aprócska lények, akiket
az óvintézkedések, fanatikusan igyekeznek a helyükön tartani, miközben a velük dolgozó
szakemberek épp azon agyalnak, miképp lehetne őket a leghatékonyabban semlegesíteni.
Kitartást s emberfeletti  megszállottságot igénylő munka ez, ahol hibahatár nem létezik.
Ennek az állóháborúnak a kellős közepén végzi mindennapi feladatait a csinos, visszafogott,
talán kissé komor tekintetű Nora Westlake. A lassan harmincéves doktornő a frontvonal
legkeményebb szakaszán a gyógyíthatatlan,  abszolút halálos vírusok részlegén dolgozik,
idestova négy éve. Nagy tehetségként érkezett ide az egyetem s a szakgyakorlati helyszínek
legjóindulatúbb  ajánlásaival.  Az  alacsony,  vékony  testalkatú  hölgy,  korát  meghazudtoló
komolysággal  nézett  mélyen  ülő  barna  szemeivel,  ívelt  keretű  szemüvegén  át.  Apró
levegőket vett a sisak védelmében, miközben gyakorlott kezeivel a kémcsöveket pakolgatta.
A különféle színű folyadékokból néhány  millilitert  egy üveglapra cseppentett s a modern
elektromikroszkóp  alá  helyezte.  Fáradt  szemekkel  pillantott  a  lencsébe,  amin  át
megelevenedett  a  láthatatlan ellenség kristálytiszta  képe.  Jobbjával  egy kicsit  állított  a
fókuszon, csakhogy minden részlet kivehetővé váljon. Hirtelen egyik idősebb munkatársa
lépett mellé. - Dr. Westlake.

Nora  lassan  felemelte  a  fejét  s  nyugodt  tekintettel  meredt  a  nála  jó  húsz  centivel
magasabb férfira. - Igen?

- Ezt a mintát hozták Angolából?

- Pontosan - biccentett elégedetten a nő - és igazuk volt. Ez Marburg. Jobb, ha szólnak az
ottaniaknak, mert ha elszabadul, abból komoly káosz lehet.



Nem sokkal mellettük egy vele egykorú nő épp egy kémcsövet emelt ki a tartóból, mikor
kicsúszott a kezéből s éles hanggal tört ezernyi darabra a padlón. A lilás folyadék, mely
eddig a jól lezárt fiolában pihent, minden irányba szétfröccsent. Nora nem gyakran vesztette
el a lélekjelenlétét, de most ő is hátrébb ugrott.

- Jaj, nagyon sajnálom - mentegetőzött a rémült hölgy s egy pillanat alatt pánikba esett.

- Nyugalom! - rivallt rá felettese s azonnal a közeli kapcsolószekrényhez rohant, amin
felkattintva egy gombot, aktiválta az elszívó rendszert. A szerkezet, néhány másodpercen
belül az összes oxigént kiszippantotta a teremből, amolyan vákuumot hozva létre.

- Azonnali tisztítást! - kiáltotta a fejmikrofonjába Nora - Ismétlem. Azonnali tisztítást
kérek a hetes labornál! Veszélyes mikrobákkal fertőzött levegő a tárolóban. Semlegesítést!
Most!

- Értettem. - harsant fel egy nyugodt hang a túloldalról. - Semmi gond. Egy perc és kész.

Nora  fellélegzett,  de  abban  a  pillanatban  villámló  tekintettel  meredt,  bajt  okozó
beosztottjára. - Mi a fene történt?

- Én csak... - hebegett zavarodottan a nő - Nem akartam. Valahogy kicsúszott a kezemből.

- Mi volt a kémcsőben?

- Ebola.

-  Atyaisten. -  kapott a fejéhez Nora s alig tudott lehiggadni.  -  Ilyen soha többet ne
forduljon elő. Idebent a világ leghalálosabb vírusaival foglalkozunk. Mindegyik csak arra vár,
hogy egy védtelen gazdatestbe befészkelje magát és romboljon. Aki ezt nem képes felfogni
és elég komolyan venni a munkáját, az nem való ide! Elég világosan fogalmaztam?

- Igen Dr. Westlake. - felelte a körülötte álló három ember szinte egyszerre.

- Szerencsére nem történt komoly baj, de  itt,  nincs helye a hibáknak. Főleg nem az

ilyeneknek. Most pedig kifelé mindenki! Fél óra szünet.

 

A főnöki irodáknak van egy utánozhatatlan, semmihez sem fogható hangulata. Belépvén
az embert szinte megrohanja a kisebbségi érzés s akaratlanul is feszültség járja át a szívét.
A főnöki irodák általában ridegek és matematikai pontossággal rendezettek. Ez az iroda
azonban nem ilyen. A tágas ablakokon csipkézett függönyök törik meg a kintről beszűrődő
nyári  napfényt.  A  krémszínű  falak  mentén  álló,  orvosi  könyvektől  roskadó  mahagóni
szekrények s az előttük álló, világos bőrfotelek, kellemesen rusztikus hangulatot varázsolnak
a helységben, amit a mintás padlóra kiterített perzsaszőnyeg, csak tovább erősít. Az ajtóhoz
közel áll az ébenfekete íróasztal, melynek névtábláján, ezüstös betűkkel ez áll: Dr. Matthew
Conrad tábornok. Az ívelt betűk szépek és jól olvashatóak. Méltón illenek a tartalomhoz. Az
asztal  sarkában  egy  laptop  áll,  nem  messze  tollak  s  ceruzák  szép  sorban.  A  csinos



bútordarab mögött pedig helyet foglalt,  maga a név gazdája, hús-vér valójában. Conrad
tábornok nem volt az a tipikus tiszt. Bár egyenruhát hordott s vállapján ott díszelegtek a
csillagok, ki  nem állhatta a hadseregben szokásos viselkedést,  ahol még a vizelést is a
szabályzat alapján végzik. Szerette a rendet s a fegyelmet, de csak egy bizonyos határon
belül. A magas, széles vállú férfit csak még vonzóbbá tette éltes kora s ezüstös haja, mely
egykoron  mogyoró barnán  virított,  markánsan szögletes fején.  Acélkék szemeiből  szinte
sütött az értelem s a könyörtelen magabiztosság kettőse, mellyel még most is bármelyik nőt
levette a lábáról. Vékonyka körszakállát minden reggel nagy gonddal rendezgette s ezen
beidegződése, valóságos rituálévá vált. Lapát kezeit az asztallapra fektette s úgy tekintett a
vele szemben ülő, pufók, öltönybe bújt úriemberre. - Mindjárt itt lesz. - szólt öblös hangján s
fejét  diszkréten  az  ajtó  felé  fordította,  ahonnan  előrejelzésének  megfelelően,  pár
másodpercre rá, finom kopogás hallatszott. - Szabad! - emelte fel a hangját s elégedett
mosollyal figyelte, amint az ő tehetséges kedvence illedelmesen belépett az irodába.

Nora kissé feszélyezve érezte magát s mikor a tábornok hellyel kínálta, még akkor is
megfontolt léptekkel közelítette meg az üresen hagyott széket. - Hívatott uram? - kérdezte
kissé megilletődve, majd óvatosan leült s villámgyorsan megigazította mogyoróbarna fürtjeit.

- Igen Dr. Westlake. Ez az úr itt Mr. Harmon. - mutatott jól öltözött vendégére. - A
Pentagon küldte, azzal, céllal, hogy ellenőrizze le az itteni munkánkat. Előbb érkezett, mint
vártam, de ez már nem számít.

Nora kezet rázott a kopaszodó férfival, aki rögvest a tárgyra tért. - Sokat hallottam önről
doktornő. A tábornok szuperlatívuszokban beszélt, az ön szakmai képességeiről.

- Szokása szerint csak túloz. - pirult el a nő nem is kicsit.

- Viszont a sok pozitívum ellenére, aggodalommal töltött el, amit láttam.

- Kifejtené? - ráncolta össze a szemöldökét Nora.

- Örömmel. - hajolt közelebb az unszimpatikus férfi. - Eléggé furcsállom, hogy egy olyan
nagy szaktudást és tapasztalatot igénylő helyen, mint a Delta biztonsági fokozatú részlegen,
ön irányítja a munkát.

- Már ne is haragudjon, de ezt hogy érti? - vágta rá a tábornok nem kis gyanakvással.

- Bocsásson meg uram, amiért ezt kell mondanom, de szerintem a doktornő túl fiatal egy
ilyen felelősségteljes megbízatás betöltéséhez, ráadásul nem is tagja a hadseregnek. Ami
pedig ma történt, az egyértelműen a kezdetleges tudásának a számlájára írható.

- Egy pillanat - rivallt rá Nora, igen erélyesen. - A stressz mindennapos jelenség nálunk,
főleg a Delta részlegen. Képzelje el, amint négy ember, egy agyonbiztosított védőruhában
dolgozik napi több órát egy szobányi helyen a világ leghalálosabb vírusaival. Igen az egyik
beosztottam  hibázott.  Nemrég  kezdte  és  még  nincs  hozzászokva  az  efféle
megpróbáltatásokhoz.  De  remek  szakember  és  ugyan  figyelni  fogjuk  a  teljesítményét,
viszont én nem szeretném, ha elkerülne mellőlem. Ön viszont úgy beszél erről a munkáról,
mintha főzőcskéznénk. Dolgozott már efféle helyen?



- Még soha.

- Akkor honnan veszi a bátorságot, hogy kritizáljon?

-  Na,  ide hallgasson kislány. - förmedt rá az öltönyös. - Én a Pentagon megbízásából
vagyok  itt,  ami  azt  jelenti,  hogy  a  maga  neve  hallgass.  Ezekben  a  kémcsövekben  a
társadalomra abszolút veszélyes létformák vannak, és ha nem képes beleverni az emberei
fejébe,  hogy  figyeljenek  oda,  akkor  nem való  ide.  Felfogta  vagy  magyarázzam el  még
egyszer?

- Álljon meg a menet - szólt közbe a tábornok s halántékán kidagadtak az erek a dühtől. -
Hogy merészel ilyen hangot megütni az egyik legértékesebb beosztottammal szemben? Igaz,
hogy Dr. Westlake fiatal, de ez korántsem jelenti azt, hogy tapasztalatlan. Nem egyszer volt
márt  mély  vízben  és  a  mai  kritikus  helyzetben  is  megőrizte  a  lélekjelenlétét.  Remek
szaktekintély,  akinek minden körülmények közt  adok a  véleményére.  És  még valami.  -
látszott a férfin, mennyire szeretne az asztalra csapni. - Igaz, hogy önt a Pentagon küldte,
hogy beleüsse az orrát mindenbe, amibe nem kéne, de ennek az intézménynek én vagyok a
parancsnoka, úgyhogy ha nem vesz vissza a tahó stílusából, úgy kidobatom innen, hogy a
lába nem éri a földet. Felfogta, vagy magyarázzam el még egyszer?

Az öltönyös arcáról szinte azonnal lefagyott az öntelt vigyor s megszeppenve húzta össze
magát, amit Nora alig bírt ki diszkrét kuncogás nélkül.

- Elmehet Mr. Harmon! Azt hiszem elég anyagot talált a jelentéséhez.

Karót  nyelt  vendége,  sértődött  tekintettel  indult  a  kijárat  felé  s  bár  látszott  rajta,
mennyire becsapná maga mögött az ajtót, inkább a csendesebb utat választotta.

- Az agyam elszáll ezektől a tintanyaló seggfejektől - morgolódott a tábornok. - Azt hiszik,
mindent tudnak, csak azért, mert a Pentagonban van az irodájuk.

- Elég keményen megfegyelmezted. - vigyorgott Nora.

- Bár minden ilyen könnyen menne! - sóhajtott az öreg. - Sokkal nyugodtabban tudnék
aludni. - A férfi kémlelő pillantásokat vetett az előtte ülő nőre. - Nora, beszédem van veled.

- Ajjaj. - húzta fel a szemöldökét a doktornő. - Már rosszul kezdődik.

-  Kérlek,  most  ne  viccelődj!  Komolyan  akarok  beszélni  veled,  de  nem úgy,  mint  a
felettesed, hanem mint a barátod. Nagyon aggódom érted.

- Értem? - mutatott magára a nő. - Ugyan miért?

- Harminc éves vagy. Intelligens, csinos nő, aki komoly karriert futott be már most.
Jelenleg nincs  az  a  tudományos intézmény,  amelyik  ne alkalmazna.  De mi  a  helyzet  a
magánélettel? Mikor randiztál utoljára? Jó lenne néha elfelejteni a vírusokat és emberek
közé is menni.

- Már megint ugyanaz a téma.



- Most komolyan beszélek Nora. Így el fog melletted szaladni a fiatalságod és közben
egyedül maradsz. Ezt akarod?

- Két hónapja voltam randevún, ha érdekel, de pocsékul sikerült.

-  Én  is  hallottam  róla  -  meredt  rá  a  tábornok.  -  Megismerkedtél  egy  tehetséges
szívsebésszel, aki rajongott érted, de az étteremben ahol találkoztatok, egész este másról se
beszéltél, csak a fertőzésekről és a hullákról. Hová gondolsz? Senki se vágyik ilyen első
randevúra.

- Viszont engem csak ez érdekel. Lenyűgöznek a vírusok és a fertőzések. Erre tettem fel
az életem, akárcsak te.

- De én különbséget tudok tenni a munka és a magánélet között. Apád se akarná, hogy
ezt tedd magaddal.

- Őt hagyjuk ki jó!?

- Nem Nora. Ezúttal nem. Három éve, hogy meghalt. Én is meggyászoltam nemcsak te. A
legjobb barátom volt és kollégám negyven éven át. Kiváló ember volt és igazi hazafi. De a
halálos ágyán megkért, hogy vigyázzak rád, amennyire tőlem telik. Épp azt próbálnám tenni,
ha hagynád, de ugyanolyan makacs vagy, mint szegény megboldogult apád volt.

- Jól van, jól van. - tette fel a kezét Nora. - Megadom magam. Ígérem, eljárok társaságba
és igyekszem felszedni egy pasit. Megfelel?

- Meg. - mosolygott rá az öreg. - Holnap már el is kezdheted.

- Micsoda? - rázta meg a fejét a nő. - Nem értem.

- Elég sok szabadságod gyűlt össze az elmúlt időben, amit szokásod szerint nem vettél ki.
Élj egy kicsit! Pihenj, szórakozz! Utazgass és ismerj meg új embereket!

- Ezt nem teheted meg velem. - ellenkezett a nő.

- Hogy mondtad? - nézett rá a tábornok. - Mintha azt hallottam volna, hogy nem tehetem
meg? Igaz, hogy nem vagy katona, így nem parancsolhatok neked, de a főnököd vagyok és
utasításba adom, hogy három hétig a labor közelében sem akarlak látni! Világos?

A nő mély sóhajtása tele volt aggályos dühvel, de mivel mást nem igen tudott tenni,
rábólintott a zsarolással felérő rendelkezésre.

 

Nora unott képpel zárta be maga mögött a több ponton illeszkedő biztonsági ajtót. Sietve
lerúgta magáról a cipőt, fogasra akasztotta vékony kabátját s a nagy sóhajtással lépett be a
tágas nappaliba. Finom léptekkel az ablak mellett álló akváriumhoz lépett, ahol már vártak
rá kedvenc díszhalai. - Hogy vagytok? - nézett rájuk a vastag üvegen keresztül. - Jól telt a
napotok? - akaratlanul is elmosolyodott a saját szellemes megjegyzését, majd szórt nekik egy
kis  eledelt.  Kinyújtóztatta  tagjait  s  egykedvűen pillantott  körbe.  -  Mi  a  fenét  fogok én



csinálni három hétig - sopánkodott, majd elindult a konyha felé. Nem tartozott a kedvenc
időtöltései közé az itthonlét. Utálta, amiért folyton az üres lakás várja újra és újra. Munka
után általában bekapott  valamit,  átnézte a  szaklapokat,  lenyomta a napi  pár mérföldet
kedvenc futógépén, kicsit  nézte a tévét,  zuhany,  majd irány az ágy.  Reggel  pedig újra
mehetett  a  vírusok  és  baktériumok  közé,  amiket  úgy  imád.  A  szoba  túl  felén  álló
dolgozóasztalán  szinte  hegyekben  álltak  a  fertőzésekről  szóló  forrásanyagok  s  a
betegségeket elszenvedő szerencsétlenek képei. Ám most, hogy a tábornok hetekre eltiltotta
a munkától, valósággal a pánik kerülgette s miközben a konyhapulton épp egy szendvicset
készített, megállás nélkül azon agyalt, miként kerülje el az unalom okozta őrületet. Nem
szokott társaságba járni, nem ismer szórakozóhelyeket. A hajdani randikra is csak azért
ment el, hogy a tábornok végre leszálljon róla. Felmarkolta a jól megpakolt szendvicset, meg
a gyümölcslével félig telt flakont s elterült kedvenc foteljében. Jobbjával kinyúlt a telefonhoz
s  egy  erőteljesen  mozdulattal,  benyomta  az  üzenet  visszahallgatás  gombját.  Nagynénje
hangja csendült fel a szerkezetből, aki már sokadszorra érdeklődött, mikor is látogathatná
meg. Magazinok és szaklapok szerkesztőségei következtek, akik egy hosszabb interjúért
könyörögtek. Ugyanaz, mint mindennap. A nagy semmi. Gyorsan bevágta a kaját,  majd
kortyolt  rá  néhányat  s  máris  pattant  az  asztalán heverő laptopja  elé.  Amint  feléledt  a
rendszer, s bejelentkezett az Ebola mikroszkopikus képét ábrázoló háttér, máris elindult,
hogy a legújabb kutatások után keresgéljen a neten. Ekkor azonban működésbe lépett a
chatprogram, ami jelezte, hogy valaki üzenetet hagyott a számára. Érdeklődve kattintott rá s
legnagyobb meglepetésére, egy rég nem látott ismerős adott hírt magáról. Izgatottan nézett
utána, be van e még jelentkezve s mihelyt észrevette, hogy igen, habozás nélkül működésbe
hozta a  web kamerát  s a hozzá rendelt mikrofont. -  Hát téged is látni? -  mosolygott a
középen megjelenő képre s beleintegetett a kamerába.

- Szia Nora. - ámuldozott a túloldalt ülő harmincas nő. - Azt hittem csak órák múlva érsz
haza.

- A főnököm merényletet követett el ellenem. Elküldött három hét szabadságra. Engem,
aki utál itthon lenni az üres lakásban.

- Ez remek! - vigyorodott el beszélgető partnere.

- Mi ebben a remek? - hőkölt hátra Nora s gyanakvó tekintettel meredt a képernyőre.

- Nem véletlenül üzentem neked. Szerettem volna megkérdezni, van e kedved és persze
lehetőséged velem jönni egy kis kutatási útra? Ahogy hallom időd most lesz dögivel.

- Álljunk csak meg! - rázta meg magát a doktornő. - Elvesztettem a fonalat. Mi a fenéről
beszélsz és különben is miért nem jelentkeztél már hetek óta?

- Mi ez? Vallatás? - mosolygott a nő. - Nem történt semmi rendkívüli, csak épp nagyon
lefoglalt  a munkám. Egy roppant fontos tanulmányon dolgozom, de még nincs kész,  és
szükségem van  további  kutatásokra,  hogy  befejezhessem.  Épp  ezért  kérdeztem,  van  e
kedved elkísérni?

- Na és hová? - érdeklődött Nora.

- A Kongói Demokratikus Köztársaságba.



- Hogy hová? - kerekedett ki a doktornő szeme. - Elgurult a gyógyszered? Nem mehetek
csak úgy Afrikába.

- Igen, és miért nem? - hajolt közelebb kajánul vigyorgó beszélgető társa.

- Nem érek rá. Sok a dolgom.

- A főnököd most küldött három hét szabadságra. Különben sem szoktál csinálni semmit.
Legalább világot látnál.

- Na és a betegségek? Egy rakás dolog ellen kellene beoltatnom magam.

- Egy-két nap alatt el lehet intézni, főleg neked, akit a beosztása miatt még előre is
vennének a listán. Ugyan ne keress már kifogásokat! Gyere velem! Remek kaland lesz.
Úgyis évek óta nem tartottunk olyan igazi csajos bulit.

Nora mély sóhajtása nem volt túl meggyőző, ám pillantása mindent elárult. - Egye fene -
rázta diszkréten a fejét. - Benne vagyok.

 

Második Fejezet
 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal, Fort Meade, Maryland

 

 

Amióta csak Truman elnök,  1952-ben életre hívta a hivatalt,  vagy,  ahogy oly  sokan

nevezik, a céget, azóta a nap óta, néma őrként figyel és vigyázz az amerikai átlagemberek

életére. Számtalan súlyos terrorcselekményt, támadást és merényletet hiúsítottak meg azok

a  bátor  és  eszes  férfiak  és  nők  ezrei,  kik  nap,  mint  nap  a  hivatal  gigantikus  épület

együttesébe járnak dolgozni.  Az üveggel borított  szárnyakban lázas s egyben szigorúan

titkos  munka  folyik,  nehogy  a  nemzet  biztonságát  fenyegető  elemek,  bármit  is

kiszimatoljanak az őrájuk vadászó szervekről. Milyen szép ideál. Kár, hogy ez a propaganda

szöveg, igencsak megkopott az évtizedek során. A nembiztos hivatalt számtalan alkalommal

hozták  összefüggésbe,  igencsak  megkérdőjelezhető  esetek  kapcsán  s  nem  egyszer



felvetődött a kérdés, hogy ez a hivatal, mely minden évben súlyos dollár milliárdjaiba kerül

az adófizetőknek, valóban az állampolgárok védelmében cselekszik, vagy csupán bizonyos

érdekköröket szolgál. Bármi is az igazság, a hivatal már képtelen lemosni azt a sok mocskot,

amit végeredményben a saját zakójára kent. Mélyen bent az épület belsejében, a sok száz

monitor s szakember felett, egy tágas irodában foglalt helyet a nyüzsgő részleg,  nagyra

becsült vezetője. Modern eleganciával berendezett kis birodalma, inkább hasonlított meghitt

dolgozószobára,  mint felelősségteljes munkaterületre.  Az Art  Deco stílusban elrendezett

polcok, szekrények és tárolók mind valami megmagyarázhatatlan nyugodtságot árasztottak

magukból, amit csak fokozott az automata illatosítóból áradó kellemes narancs aroma. A fal

mellett  álló  méretes  íróasztalnál  görnyedő,  nagydarab,  őszülő  férfi,  épp  néhány  iratot

tanulmányozott. Finom selyemzakója szinte rátapadt, korát meghazudtolóan sportos testére.

Ráncosodó homlokát vékony forradások és hegek csúfították, melyből jutott az arcára s a

nyakára is. Mélybarna szemei már könnyeztek a sok apró betűtől s ugyan az orvos felírt neki

egy szemüveget, ő fel nem venné a világ minden kincséért sem. Hirtelen kopogás rázta fel,

elmélyült figyelméből. Sietve elrendezgette a papírokat, magabiztosan hátradőlt székében s

csupán ekkor adott engedélyt a belépésre. - Szabad! - kemény hangja szinte visszhangzott a

szobában.

Egy  jó  kiállású,  harmincas  férfi  nyitott  ajtót  s  finoman  be  is  csukta  maga  után.  -

Bocsásson meg a zavarásért Mr. Strickland. - Komoly feszültség sugárzott, simára borotvált

arcáról.

- Ugyan már Rob - legyintett ezüstös hajú főnöke. - Már megmondtam, hogy nem kell ez a

kisfiús megilletődöttség. Ha szüksége van valamire, csak szóljon. Na, mondja, mi történt?

Beosztottját  láthatóan  megnyugtatták  az  iménti  szavak  s  nyakkendőjét  megigazítva,

jelentős  bátorságot  öntött  magába.  -  A  SIGINT részleg talált  valami  érdekeset.  A  Fort

Detricki  támaszpont  egyik  befolyásos  munkatársa,  Dr.  Nora  Westlake,  hosszú  hetek

elteltével ismét felvette a kapcsolatot Dr. Helena Nowickzyvel. - Egy vaskos paksamétát

rakott felettese asztalára.

- És ez miért érdekes a számunkra? - nézett rá Strickland, mialatt közelebb húzta a

papírköteget.



- Mert Nowickzy rajta van az FO listán.

- Csakugyan? - kerekedett ki az idős férfi szeme s belelapozgatott az anyagba. - Mit

tudunk róla?

- A WHO munkatársa idestova hét éve. Szakterülete az Afrikai betegségek és fertőzések

eredetének vizsgálata.

Strickland arcán a vonások megkeményedtek. - Valóban? Akkor már értem miért került

fel az FO listára. Milyen kapcsolatban áll Westlakekel?

-  A  beszélgetéseik  alapján  jó  barátnők.  Az  elmúlt  egy  évben  négyszer  találkoztak

személyesen. Aztán tegnap délután Nowickzy elhívta egy tudományos kutatásra a Kongói

Demokratikus Köztársaságba.

- Mi a fene? - dörzsölte a homlokát Strickland. - Milyen szinten követik Nowickzyt?

- Béta parancs szerint.

-  Megemelem alfára.  Tudni  akarok  minden  lépéséről,  a  legjelentéktelenebbekről  is.

Ismeri az erre vonatkozó eljárási dikertívákat. A szerint járjon el. De vigyázzon. Westlake

tabu, amíg más parancsot nem kapunk. Világos?

- Igen uram. Máris intézkedem. - azzal sarkon fordult s kiviharzott a szobából.

Eközben Strickland alaposabban is beleolvasott Nowickzy anyagába. A baráti köre csupa

újságíróból és szabadúszó tudományos csoportokból áll. Habozás nélkül felkapta a mellette

heverő telefon kagylóját s benyomta az egyes gombot.

- Jó napot Jennyn - szólt bele kisvártatva. - Kérem, hívja fel a védelmi minisztert! Mondja

meg neki, hogy azonnal beszélnem kell vele!

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik Fejezet
 

Dulles nemzetközi repülőtér, Washington.

 

Nora az idejét sem tudja, mikor ült utoljára repülőn. Még vonattal sem szokott utazgatni,

nemhogy átrepüljön a világ túl felére. Miközben ott ült a taxi hátsó ülésén, végig azon agyalt,

hogyan volt képes otthagyni az ő megszokott kis környezetét, amiből senki és semmi nem

tudta  kiszakítani.  Annyira  nemet  akart  mondani  a  felkérésre,  de  valami

megmagyarázhatatlan erő mégis igenre mozdította a száját.  Egyre kevesebb az esély a



menekülésre.  Már  elfoglalta  helyét  az  első  osztály  kényelmes  ülésében.  A  csomagjai

sincsenek már mellette. Az utolsó utas is beszállt s a gép már készül az indulásra. Talán még

lenne mód, hogy visszavonulót fújjon, de ekkor az elegáns stewardess bezárta az ajtót. Túl

késő.

- Jól vagy? - nézett rá mellette ülő barátnője, aggódó tekintettel.

- Persze. - felelte Nora s egy eléggé félresikerült mosolyt préselt ki magából.

- Biztos? - Helena gyanakvással teli pillantásokat vetett egyre sápadtabb útitársára. - Úgy

festesz, mint aki mindjárt kidobja a taccsot. Sosem említetted, hogy nem bírod a repülést.

- Nem a repüléssel van a gond - legyintett Westlake. - Csak túl sok az izgalom egyszerre.

A doktorim óta, még a városból sem tettem ki a lábam, nemhogy Afrikába utazzak. Izgulok,

de félek is.

- Nincs miért. - lelkendezett Helena. - Remek kaland lesz. - A dekoratív, roppant csinos

nő,  ahogy  felszállt,  az  éhes  férfitekintetek  kereszttüzébe  került.  Hátáig  lelógó

csokoládébarna  haját,  egyetlen  íves  copfba  fogta,  ami  számára  roppant  praktikusnak

bizonyult, ám a külső szemlélő számára csak tovább emelte az iránta érzett vonzalmat,

amihez a végzetes kegyelemdöfést,  méretes keblei  s  feszes szövetnadrágja szolgáltatta.

Nora jelentéktelen kisegérnek érezte magát az oldalán s bár sosem vágyott nagy figyelemre,

most mégis kellemetlenül érintette a köztük lévő különbség.

- Üdvözlöm önöket a fedélzeten. - hangzott a kapitány megnyugtató, mégis határozott

orgánuma az  oldalt  telepített  hangszórókból.  -  Douglas  Mabamro  kapitány  vagyok.  Az

előrejelzés szerint szép tiszta idő vár ránk. A menetidő nagyjából huszonegy óra. Kellemes

utat kívánok és köszönöm, amiért az Etiopian Airlinest választották. - Éppen csak befejezte,

mikor a vezető légikisasszony lépett a központi mikrofonhoz s fényes mosollyal az arcán,

elmagyarázta  az  ilyenkor  szokásos  tudnivalókat.  A  kecsesen ívelt  Boeing 787-es  lassan

megmozdult s követve az irányítótorony utasításait, szépen ráfordult a tizenhetes kifutóra.

Néhány pillanattal később a gép teste megrázkódott s rövid, de annál intenzívebb startolást

követően, gyönyörűen elemelkedett a talajtól.



 

Nora diszkrét ásítással ült fel a kényelmes borítású székben. Ahhoz képest, mennyire

meg volt  rémülve az elején,  alig egy órával  felszállás  után elnyomta az álom. Szemeit

dörzsölgetve nézett körül s, ahogy jobbra fordult, barátnője mosolygós arcával találkozott.

- Te aztán nem vagy semmi. - kuncogott Helena. - Úgy be voltál tojva, erre úgy aludtál,

mint akinek a repülés mindennapos.

- Mennyit aludtam?

- Több, mint négy órát.

- Mennyit? - rázta meg magát Nora s kissé elszégyellte magát.

- Jól hallottad. Ezek után meg ne próbáld azt mondani, hogy nem vagy hozzászokva a

kalandokhoz.

Ezalatt  egy  pocakos,  szürke  vászonnadrágba  s  kockás  ingbe  öltözött,  kopaszodó,

negyvenes  férfi  lépett  ki  a  mellékhelységből,  láthatóan  megkönnyebbülten.  Határozott

léptekkel indult vissza első osztály beli helyére, de igencsak elbambult, ahogy a szomszéd

sorban felszolgáló, formás stewardesst vizslatta. Későn vette észre, hogy a túl közel került

üléseket s hirtelen nagy erővel ütközött bele az egyikbe. Jóvátehetetlenül elvesztette az

egyensúlyát,  s  jobbját  ösztönösen kirakva borult  előre,  egyenesen Helena fejére,  aki  a

váratlan becsapódás miatt,  magára öntötte a kávét.  A nő ideges  kiáltással  jajdult  fel  s

dühösen lökte el magától az ügyetlen férfit. - A francba ember! - tekintete szinte tüzet hányt.

- Miért néz a lába elé! Nézze mit csinált!

- Jaj, szörnyen sajnálom. - szabadkozott a rémült férfi s egy zsebkendőt rántott elő a

zsebéből, amivel azonnal elkezdte enyhíteni a kárt. A kiömlött folyadék rendesen átáztatta a

ruhadarabot,  ami  miatt  az  amúgy is  kidudorodó mellek,  még  szembetűnőbbek  lettek  s

innentől a vastag szemüveget hordó alak, képtelen volt levenni róluk a szemét. Helena

azonnal vette a lapot s ettől csak még ingerültebb lett. - Máshol élvezkedjen!

Ekkor érkezett meg a stewardess, aki egy papírtörlővel s némi folttisztítóval igyekezte



orvosolni a problémát.

- Szörnyen érzem magam hölgyem. - magyarázkodott az egyre jobban verejtékező férfi. -

Esküszöm nem volt szándékos.

- Rendben - sóhajtott Helena. - De legközelebb nézzen a lába elé!

 

Az időeltolódás nagyon alattomos dolog, főleg, ha az ember nincs hozzászokva. Nora

saját bőrén tapasztalta ezt a fejfájással s levertséggel kevert érzést, amit csak tovább rontott

a  párás,  fullasztó  hőség.  Kinshasa  nagy  nemzetközi  repülőterén a  világ  legkülönfélébb

légitársaságai  megfordulnak,  tömve  turistákkal,  kalandorokkal,  s  tudóscsapatokkal.  A

kiszolgálás itt semmivel sem rosszabb, mint máshol, csak épp a környezet üt el attól, amit a

nagy  átlag  megszokott.  Nora  és  barátnője  gond  nélkül  megkapták  csomagjaikat  s  a

terminálból  kiérve  a  reptér  előtti  parkolóba  siettek.  Helena  jól  ismerte  az  utat  s  a

legnagyobb magabiztossággal  vezette megszeppent útitársát.  Jó  száz métert  sétálhattak

előre, mikor egy szürke Mercedes terepjáróhoz értek. Egy magas, sportos testalkatú férfi

támaszkodott a kocsi motorháztetejének, de mikor észrevette a feléje haladó nőket, rögvest

kiegyenesedett  s  leporolta  vékony  selyemingét.  Ébenfekete  bőrétől  csillogva  ütöttek  el

elefántcsont fehér fogai, melyet nem győzött mutogatni, széles mosolyával.

- Szervusz Helena. - lépett nyájasan a nőhöz s egy diszkrét puszi után, azonnal átvette a

legnehezebb csomagokat. - Remélem jó utatok volt.

-  Remek.  -  mosolygott  Nowickzy.  -  Bár  akadt  némi  kellemetlenség.  -  Ekkor  elnyűtt

útitársára pillantott. - Marc. Hadd mutassam be kiváló barátnőmet Nora Westlaket.

A csontos  arcú férfi  azonnal  kinyújtotta  méretes  kezét.  -  Örvendek.  A nevem Marc

Poitiers. Helena rengeteget mesélt önről.

Nora a tőle telhető illedelmességgel rázta meg az izmos lapátkezet. - Én is örvendek. Na

és miket mesélt?

- Például azt, hogy önnél senki sem tud többet a vírusokról. Két lábon járó enciklopédia,



ha betegségekről van szó.

- Ez azért túlzás - kuncogott a nő -, de van benne némi igazság. - Ekkor fedezte fel a

terepjáróra festett WHO feliratot. - Ön is az Egészségügyi Világszervezetnek dolgozik?

- Igen. Évek óta tanulmányozom az itteni betegségeket és azok hatásait.

- És mióta ismeri Helenát?

- Majd hét éve. Annyit utaztunk együtt, hogy egymás gondolatait is ismerjük.

- Rendben - kiáltott Helena. - Pakoljuk be a csomagokat és induljunk!

- Még nem lehet. - Rázta a fejét Marc.

- Ugyan miért?

- Várunk valakit.

- Kicsodát? - érdeklődött a két nő szinte egyszerre.

- Nick Kenwood váratlanul felhívott, hogy szeretne velünk tartani.

Helena szemei kikerekedtek. - Nick Kenwood? Az a Kenwood?

- Kiről beszélsz? - nézett rá furcsálkozva Nora.

-  Világhírű fotós.  -  lelkendezett  barátnője.  -  A National  Geographicnak is  dolgozott.

Imádom a munkáit. A Föld legdurvább vidékein dolgozik és hihetetlen mennyiségű érzelmet

tud belevinni a képeibe. Lenyűgöző, hogy megismerhetem.

Hirtelen egy hang csendült fel mögöttük. - Remélem nem késtem.


