
Az 51-es körzet 

2099. augusztus 2-a. A híradó aggasztó eseményt jelentett be! Nyomtalanul eltűnt 3683 

személy Los Angeles, 6402 New York és 1236 Miami területéről. A rendőrség és az FBI titkolt 

valamit. 

 17 éves Nikolas Smith és barátja Marcus Robinson, amikor a hírt meghalloták, 

elindultak felfedező útra New York felé, hogy kiderítsék mi a helyzet.  

Esős éjszaka volt, csúszószak voltak az utak, a szél olyan erősen fújt, hogy mejdnem feldöntött 

egy autót. A fiúk egyszer csak észrevettek valamit az út szélén. Leállították a kocsit. Márcus 

kiszállt és közeledett ahhoz a valamihez. Mikor már majdnem mögé ért, az a valami hirtelen 

mozdulattal megfordult és fülsüketítő hangot adott ki magából, aztán nyomtalanul eltűnt. 

Marcus dermedten állva maradt az út szélén. Nem mozdult. Nikolas kiugrott a járműből és 

barátjához rohant. Látta, hogy az fehér mint a fal, tekintete üres, nem reagál a kérdéseire és 

gépiesen hagyja, hogy barátja vissztuszkolja az autóba. 

Nikolas rálépett a gázra és őrült sebességgel száguldott a legközelebbi kórházig. Szerencsére 

nem volt nagyobb baj, csupán sokkot kapott a fiú az ijedtségtől, így rövid idő után ki is engedték 

őket a kórházból. Elment a kalandvágyó kedvük s úgy döntöttek, mielőtt hazaindulnának az 

éjszakát egy motelban töltik, hogy kipihenve vágjanak neki a hosszú útnak. 

Az éjjel keveset aludtak. Arra ébredtek, hogy az utcákon zsivaj, ricsaj. Mentőautók szirénája, 

autók dudálása. A katonaság kezdte evakuálni a várost. A fiúk összekapkodták holmijukat de 

mire kirohantak  az utca elcsendesedett. Félelmetes csend, a városban egy lélek nem maradt. 

Tanácstalanul visszamentek az üres motelba. Másnap autóberregést hallottak. Katonák jöttek 

ellenőrizni, hogy maradt-e még valaki a városban.  A két kamaszt szó nélkül beültették egy 

dzsipbe. Hossz volt az út. A katonák nem szóltak egy szót sem, így a fiúk is csendben maradtak. 

Nagy sokára egy óriási kapuhoz értek, rajta otromba betűkkel mázolva 51. körzet.     Átlépték 

a bejáratot. Sok, katonaruhába öltözött, egyforma ember nyüzsgött. Mindenki sietett valahova 

és  furcsa, nagyon furcsa nyelven kommunikáltak egymással. 

Becsukódott mögöttük a kapu. A két fiút soha többet nem látta senki. 


