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RÖVID TARTALOM 
Takeshi Kovacs hazatért. Újra Harlan Világán jár – egy óceánbolygón, amelynek kevés szárazföldjét 
veszélyes tengerek veszik körül, ha pedig az ember egy helikopternél bonyolultabb jármővön próbál az 
idıjárás viszontagságai fölé kerülni, a marslakók orbitáljai perzselik le az égrıl. De nem csak a 
tengeren és az égen várakozik a halál. Odalent, a Kossuth trópusi tengerpartjaitól Új Hokkaidó jeges és 
gyilkos gépekkel fertızött pusztaságáig, a quellista forradalom eredményeit lassan kezdik felszámolni. 
Kovacs elveszített szerelme miatt indított büntetıhadjárata megakad, amikor Harlan Világának és saját 
múltjának szellemei megjelennek, és egy politikai intrikákkal teli örvénybe húzzák. Quellcrist Falconer 
állítólag visszatért a halálból, és az Elsı Családok egy fiatal Küldöttet mozgósítanak a levadászására. A 
Küldött neve Kovacs, kétszáz évig várt eltárolva, és nem akarja megosztani visszanyert létezését saját 
idısebb, kiégett önmagával. Gengszterek, fejvadászok, vallási fanatikusok, forradalmárok – mind 
akcióra vágynak, Kovacsnak pedig csak lassan áll össze a kép. Az elszabaduló káosz közepén csak 
egy valami biztos: az egyik Takeshi Kovacs nevő embernek valamikor meg kell halnia. 
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Recenzió és megjelenés több magazinban, napilapban és on-line felületen.

 
A SZERZİRİL 

Richard Morgan 1965-ben született Angliában, és gyermekéveit egy vidéki kisvárosban töltötte – ha 
rajta múlt – inkább könyvek és lemezek között. Cambridge-ben történelmet hallgatott, majd élt 
Londonban, Isztambulban, Madridban és Glasgow-ban is. Írói karrierje kezdetéig angol nyelvet tanított, 
majd elsı regénye, a Valós Halál elsöprı fogadtatása hirtelen megváltoztatta az életét. Takeshi Kovacs 
története azóta trilógiává bıvült, Market Forces címő regénye elnyerte a John W. Campbell-díjat, és 
több könyve jogait is megvásárolták Hollywoodban. Állítása szerint csak a Valós Halál vagy a teljes 
paralízis tudja ıt megállítani az írásban. 
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• „Akciódús thriller tele zseniálisan 

koreografált jelenetekkel.” 
SFX 

 
 

• „Heavy metal noir.” 
EDGE 

 
• „Fantasztikusan nagy könyv. Az 

egyetlen probléma, hogy fogalmunk 
sincs, Morgan hova emeli majd ezek 
után a lécet.” 
PA News 
 

 
 

 


