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Ensimmäinen luku:

Kokous

Sali  oli  avara,  mutta  täysin  ikkunaton.  Pituutta  sillä  oli  kymmenisen  metriä,  ja
leveyttä  kahdeksan.  Lisäksi  toisella  sivuseinällä  oli  pieni  syvennys,  josta  näkyi
virtaviivainen ohjauspöytä. Sali antoi steriilin vaikutelman, mikä johtui pääasiallisesti
puhtaan  valkoisista  seinistä  ja  katosta,  joiden  tasaisuutta  rikkoivat  vain  harvat
tuuletusaukot, sekä muutama seinää pitkin kiipeävä nelikulmainen pylväs.

Salin  molemmissa  päissä  oli  pariovet,  jotka  mahtavuutensa  ja  muotonsa  puolesta
olisivat  paremmin soveltuneet  keskiaikaiseen linnoitukseen tai  barokin tanssisaliin
kuin tähän lähinnä leikkaussalia muistuttavaan huoneeseen. Salin takapäässä olevasta
ovesta  tuli  huoneeseen  yksitellen  tai  pareittain  aina  muutaman  sekunnin  välein
valkoisiin pukeutuneita nuorukaisia. Heistä oli miltei mahdoton sanoa, kuka oli mies,
kuka nainen, mutta voi kuitenkin havaita, että molempien sukupuolien edustajia oli
mukana.

Jos  mahdollista,  heidän  vaatteensa  olivat  vielä  huoneen  seiniäkin  valkoisemmat.
Vaatetukseen kuului hihallinen viitta, joka ulottui nilkkoihin asti ja oli edestä auki.
Viitan  alta  näkyivät  hyvin  istuvat  puvut,  jotka  missä  tahansa  olisivat  kirkkaasta
valkoisuudestaan  huolimatta  herättäneet  huomiota  vain  sillä,  että  ne  sopivat
kantajilleen niin hyvin.

Täysin äänettömästi joukko tulvi ovesta, eikä huoneen valaistus, joka näytti tulevan
suoraan seinistä, jättänyt heistä millekään puolelle varjoja. Kun heitä oli vähän yli
kaksikymmentä,  ovet  sulkeutuivat,  ja  valkoiset  hahmot  istuutuivat  yhtäaikaisesti
tuoliriville,  joka  oli  sotilaallisen  suoraan  asetettu  salin  etupäähän  aivan  matalan
korokkeen  eteen.  Kun  kaikki  olivat  paikoillaan,  nousi  tuolirivin  päästä  siellä
huomaamattomasti istunut hanmo, joka osoittautui vanhaksi mieheksi.

"Kiitos että tulitte näin nopeasti", vanhus aloitti. "Jotkut ehkä ovat jo arvanneetkin,
että kokoontumisemme johtuu eräistä työhömme ilmenneistä mutkista."

Valkoiset  hahmot  istuivat  edelleen  täysin  vakavina  ja  hiljaisina,  mutta  joidenkin
kasvoille ilmestyi tuskin havaittavia huolestumisen ryppyjä. Vanhus siveli valkoista
partaansa, joka toi merkillisellä tavalla mieleen pyhäkoulukirjojen hyvän Isä Jumalan.
Hänen kasvonsa olivat hyvin vanhat, mutta hohtivat mahtavaa arvovaltaa, mikä lisäsi
hänen yhdennäköisyyttään Jumalan kanssa.

"Työmme on tähän saakka sujunut  hyvin  vailla  minkäänlaisia  kommelluksia.  Nyt
kuitenkin näyttää siltä,  että  meidän on tarpeen hidastaa tahtiamme,  ja jopa vaieta
jälleen muutamiksi vuosiksi. Tämä on kuitenkin vaikeata, koska olemme jo edenneet
niin pitkälle. 



Työkohteemme  syntyi  toukokuun  14.  päivänä  kaksikymmentäkahdeksan  vuotta
sitten Krimissä Mustameren pohjoisrannikolla levänviljelijän poikana. Hänet valittiin
tehtäväämme  erikoisen  käyttökelpoisten  aivojensa  takia.  Ilman  hänen  aivojaan
työmme olisi tullut olemaan erittäin paljon vaikeampi, koska olisimme itse joutuneet
luomaan  tarvittavan  aivokapasiteetin  jollekin  sikiölle.  Onneksemme  kuitenkin
löysimme  hänet  hänen  ollessaan  puolentoista  vuoden  ikäinen,  ja  saimme  tämän
työvaiheen erittäin vaivattomasti käyntiin. 

Ihmisen  rajoittuneisuuden  vuoksi  oli  työ  aloitettava  hyvin  varhain,  ja  niinpä
ensimmäisenä  vaiheena  oli  vaikuttaminen  hänen  vanhempiinsa.  Saimme  heidät
opettamaan häntä pian sen jälkeen kun löysimme kohteemme, ja hän osasikin lukea ja
kirjoittaa täydellisesti kolmivuotiaana. Samoin loogisen ajattelun hän oppi nuorena,
minkä johdosta häntä lapsena pidettiinkin hyvin synkkämielisenä, ja häntä käytettiin
useaankin otteeseen lapsipsykiatrin vastaanotolla.

Tähän vaiheeseen meidän oli jälleen välttämätöntä puuttua. Solutimme yhden teitä
edeltäneestä  miehistöstä  psykiatrin  paikalle,  vaikka  sen  tekemiseksi  olikin  pakko
käyttää  voimakeinoja.  Näin  saimme  aikaan  sen,  ettei  mihinkään  toimenpiteisiin
ihmisten  puolelta  ryhdytty,  ja  kohteemme sai  jatkaa  kehitystään  rauhassa  meidän
huolellisessa ohjauksessamme."

Salissa näkyi paheksuvia ilmeitä, kun väkivallan käyttö mainittiin, ja vain vanhuksen
arvovaltainen käytös  esti  ketään ilmaisemasta  paheksumistaan  ääneen.  Selvästikin
joukko oli koulutettu välttämään pakkokeinoja kaikissa tilanteissa, ja estämään myös
muiden väkivallankäyttö. 

Puhuja jatkoi esitystään kuin ei olisi huomannut paheksuvia kasvoja, mutta hänen
ilmeensä  kuitenkin  oli  anteeksipyytävä,  ja  osoitti,  että  se  oli  tosiaankin  ollut
aivan välttämätön viimeinen hätäkeino. 

"Koulun Alec Hariadan aloitti viisivuotiaana, kuten lainsäädäntö hänen nuoruutensa
aikana vaatikin. Nimi hänelle oli vakiinnutettu neljännen ikävuoden täytyttyä yleisen
tavan mukaan siten, että hän sai isoisänsä etunimen, ja vanhempiensa sukunimen.

Yleisen koululaitoksen läpikäyminen oli hänelle ylivoimaisen vaikeata paljon yleistä
tasoa  korkeamman  älykkyyden  vuoksi,  ja  hänen  täyttäessään  kahdeksan  hänen
vannempansa päättivätkin,  että  hän jatkaisi  opiskelua yksityisesti  omaan tahtiinsa.
Tämän  menettelyn  salli  jo  1900-luvuh  lopussa  annettu  koululaki,  jonka  mukaan
koulunkäynnin voi suorittaa millä tavoin tahansa, ja vain yleiset tentit ovat pakollisia.

Alecin yksityisopiskelu helpotti työtämme, kun yleinen mielipide ei enää niin paljon
vaikuttanut hänen ajatteluunsa. Ensimmäisen merkittävän työnsä Alec sai valmiiksi
kaksikymmenvuotiaana,  jolloin  hän  julkaisi  lähes  täydellisen  teorian  kvarkkien
orbitaalirakenteesta. Tämä teoria ei ole tähän mennessä vaatinut mitään korjauksia, ja
on ilmeistä, ettei se tule vielä pitkiin vaatimaankaan. 



Tästä lähtien olimme varmoja Alecin kyvykkyydestä, ja olemme kehittäneet häntä
eteenpäin  turvallisin  mielin.  Kun  Alecin  teoria  kvarkkien  orbitaaleista  tuli
julkisuuten, ja havaittiin erittäin hyväksi, hän sai kutsun Fysikon Cityyn, joka, kuten
tiedättekin, on tämän ajan johtava tutkimuslaitos. Siellä työskennellessään on Alec jo
julkaissut  useita  erittäin  päteviä  teorioita,  joten  voimme  olla  tyytyväisiä  työmme
tuloksiin.

Olen  kertonut  tämän  lyhyen  Alec  Hariadanin  elämänkerran,  koska  kahta
lukuunottamatta - " Kaksi muita vanhemman näköistä miestä rivin siinä päässä, mistä
puhujakin oli lähtenyt, nyökkäsi hillitysti muulle kuulijajoukolle " - te kaikki olette
uusia tällä sektorilla, vaikka monet teistä ovatkin kansojen erikoistuntijoita.

Tähän  saakka  kaikki  siis  sujui  erinomaisesti.  Teidät  on  kutsuttu  tänne  nyt
ilmenneiden vaikeuksien vuoksi, sillä näitä ei meidän oma miesvahvuutemme riitä
täydellisesti eliminolmaan.

Ongelma  on  tämä:  Alec  on  kehittynyt  liian  pitkälle  ja  liian  nopeasti.  Hän  on
käsittääksemme  juuri  aavistamassa  olemassaolomme.  Hän  on  ymmärtänyt,  ettei
ihmisen  kehitys  tekemään  aina  uusia  keksintöjä  voi  olla  sattuman  ja  onnen
parivaljakon tuloksia. Meidän on pakko hidastaa hänen kehitystään, ja nopeasti.

Ymmärrättehän,  ettei  meidän  ole  vielä  aika  paljastaa  itseämme.  Tai  ainakin
saamissamme  määräyksissä  sanotaan,  että  ensimmäiset  suorat  yhteydet  ihmisiin
otetaan vasta parin vuosisadan kuluttua." 

Yleisön ilmeet  olivat  hämmentyneitä.  Heille  ei  ollut  lähdettäessä kerrottu,  miksi
heidät lähetettiin. Sanottiin vain, että Maan työryhmä tarvitsi lisää miehistöä. Esiintyi
jopa kuiskuttelua, mikä tälle vakavamieliselle joukolle oli jotakin täysin tavatonta.

Hienoinen huvittuneisuus näkyi puhujan kasvoista, kun hän jatkoi:

"Hämmästyksestänne  päätellen  ymmärsitte  tarkoitukseni  väärin.  Me  emme  aio
tuhota  häntä.  Se  olisi  kohtuuttoman  väärin  ottaen  huomioon  jo  pelkästään  sen
työmäärän,  minkä  olemme  häneen  uhranneet,  eikä  se  ole  näissä  olosuhteissa
tarpeenkaan. Meidän on vain lopetettava hänen kouluttamisensa, mikä on suhteellisen
yksinkertaista.  Vaikeampaa  sen  sijaan  on  se,  miten  saamme hänen tutkimuksensa
päättymään,  ja  hidastamme  hänen  omaehtoista  kehittymistään.  Me  emme  hallitse
enää ihmisten aivoja täydellisesti."

Valkoiset  hanmot  rauhoittuivat  ja  asettuivat  jälleen  kuuntelemaan  jäykkinä  ja
vakaina. 

"Tähän  ei  ole  vielä  löytynyt  yhtään  toteuttamiskelpoista  ratkaisua,  joten
ensimmäisenä me tarvitsemme aikaa suunnitella ja järjestellä toimintaamme. Teidän



tehtävänne  onkin  rakentaa  soveltuva  menetelmä  parin  lähipäivän  aikana.  Tähän
saamme tarvittavan ajan sekoittamalla  huomenna tapahtuvan hiukkaskokeen siten,
että  ihmisten  on  pakko  uusia  koe.  Pakotamme  heidän  kokeessaan  varsin
yksinkertaisella  menetelmällä  kaikki  hiukkaset  ohittamaan  toisensa  törmäysten
sijasta,  jolloin  kokeesta  ei  saada  minkäänlaisia  tuloksia.  Tämä  rikkoo  vähäisessä
määrin heidän aikaansaamiaan sattuman lakeja, mutta ero on niin pieni, että he tuskin
huomaavat sitä.  Tai jos huomaavatkin, se ei vaikuta meihin, sillä se vain pakottaa
heidät parantamaan todennäköisyyslaskentaansa.

Kymmenen teistä lähtee alas Maahan ensi  yönä. Tällä hetkellä on kello Fysikon
Cityssä kaksi iltapäivällä, joten teidän on lähdettävä parin tunnin kuluessa, ettemme
tarvitse käyttää ylinopeuksia aurinkokunnan sisällä. Asennatte laatikot, jotka saatte
varastolta,  teille  neuvottavalla  tavalla  kuhunkin  heidän  lineaarikiihdyttimensä
tarkkailupisteeseen, joita on kaikkiaan neljäkymmentä.

Laskeudutte erämaahan viidentoista kilometrin päähän kaupungin eteläpuolelle, ja
kuljette loppumatkan jalkaisin. Tämä on välttämätöntä mandollisten silminnäkijöiden
takia.  Ketään,  joka  sattuu  huomaamaan  teidät,  ei  saa  vahingoittaa  -  "  Tämä
huomautus oli kuulijoiden ilmeistä päätellen tarpeeton. " - mutta heidän muististaan
on välttämätöntä pyyhkiä tämä tapahtuma. Joten olkaa tarkkaavaisia, ettei yksikään
katselija  jää  teiltä  huomaamatta.  Muutoin,  välttäkää  näkymistä  mandollisimman
pitkälle."

Tehtävä näytti tulleen selväksi, koska heti kun vanhus oli lopettanut ja istuutunut
entiselle paikalleen, alkoi sali purkautua hiljaisuuden vallitessa. Kun siellä olivat enää
vanhuksen  lisäksi  jäljellä  kaksi  joukon  vanhinta,  ja  muut  olivat  sulkeneet  oven
jäljessään, alkoivat nämä kolme keskustella niljaisella äänellä.

* * * 

Kaksi miestä jättivät huoneen kymmentä minuuttia myöhemmin. He tulivat avaraan
aulaan, josta lähti himmennettyjä lasiovia molemmille sivuille. He eivät kääntyneet
mihinkään  näistä  ovista,  vaan  kävelivät  suoraan  kohti  aulan  päässä  olevaa
tarkkailuhuonetta.  Askeleet  kaikuivat  ontosti  lattialaatoitusta  vasten  heidän
keskustellessaan. 

"Se ei siis ole varma konsti." 

Toisen äänessä oli asiantuntijalle ominaista huolestuneisuutta.

"Ei. Mahdollisuudet ovat miltei tasan. Joko se onnistuu, tai ei onnistu, mutta se on
ainoa toimi, jonka saamme käyntiin näin nopeasti. Joten me emme voi muuta kuin
pitää peukaloita pystyssä."

"Jos  vain  olisimme  keksineet  aikaisemmin,  että  Alec  on  kehittynyt  niin  pitkälle



loogisessa järkeilyssä, meidän ei tarvitsisi turvautua näin epävarmoihin menetelmiin.
Mutta kaipa sitä on jo myöhäistä murehtia."

"Sille ei enää voi yhtään mitään."

Kaksi  miestä  pysähtyivät  aulan  vasemmanpuoleiselle  seinälle  kiinnitetyn  suuren
maailmankartan  eteen.  Molemmat  miehet  näyttivät  olevan  noin  neljänkymmenen
ikäisiä. Kummallakaan ei ollut partaa tai viiksiä, toisen tukka oli korpinmusta, toisen
mitäänsanomattoman värinen ruskea. Molempien kasvot olivat vailla erityispiirteitä,
mutta hyvin vakavat. Kartalla Eurooppa ja Afrikka olivat keskellä, Aasia vasemmassa
ja Amerikka oikeassa reunassa. 

Mustatukkaisen  miehen  sormi  liikkui  karttaa  pitkin  vähän  matkaa  ja  pysähtyi
Afrikkaan Tshadin valtion pohjoisosaan. Siihen oli piirretty pieni punainen rengas.

"Fysikon City sijaitsee tosi kurjalla paikalla," hän sanoi.

"Kuiva  paikka  tosiaankin,  mutta  se  on  edullinen  meille.  Me  voimme  liikkua
rauhassa  kenenkään  näkemättä,  jos  niin  haluamme.  Ja  kaupungin  lähistöllä  on
erinomaisia laskeutumispaikkoja."

Fysikon Cityn  sijainti  ei  todellakaan  ollut  turismilla  otollinen.  Kaupunki  sijaitsi
keskellä  Saharaa  lepäävän  Emi  Koussin  tulivuoren  länsi-  ja  ponjoispuolella.  Sen
suunnittelijat  olivat  katsoneet  tämän  paikan  parhaimmaksi,  koska  kaupunkiin
sijoitettiin joitakin rikkoutumisalttiita ja rikkoutuessaan vaarallisia tutkimuslaitteita.
Tästä  syystä  myös  kaupungin  väkiluku  oli  alunperin  aiottu  pitää  pienenä.  Tosin
suunnitelmat  eivät  olleet  täydelleen  toteutuneet,  ja  niinpä  Fysikon  City  oli  nyt
miljoonakaupunki, josta oli hyvät liikenneyhteydet kaikkialle maailmaan.

"Tietävätkö nämä tulokkaat, tai edes ne viisitoista, jotka lähtevät alas asentamaan
ohjaimia, siitä, että menetelmä on niinkin epävarma?" 

"Eivät.  On  parempi,  ettei  heille  mainita  siitä.  Heidät  on  koulutettu  pelkäämään
väkivaltaa, ja jos he tietäisivät mahdollisista seurauksista, he eivät enkä hyväksyisi
toimintaa."

"Pakkohan heidän olisi hyväksyä!"

"Niin,  heidän  olisi  pakko,  mutta  pakko  lisää  aina  riskejä  -  se  pienentäisi
onnistumisen mahdollisuuksia entisestään. Ja kai tiedät, mitä meidän on tehtävä, jos
tämä epäonnistuu."

"Ainakin luulen arvaavani. Vaikka se kyllä riippuu kokonaan korkeamman johdon
tahdosta,  mutta  aikaisemmat  toimet  huomioon  ottaen  heidän  määräyksiään  ei  ole
vaikea arvata."



"Olenko minä kertonut sinulle tarinan sodanjohtajasta ja tyhmästä lentäjästä?"

"Et, et ole," vastasi toinen automaattisesti, sen enempiä ajattelematta.

"No minä kerron sen nyt.  Kuulin sen eräältä vanhalta ystävältäni  Aronissa.  Hän
sanoi sen tapahtuneen siihen aikaan kun Valtakuntaa vielä laajennettiin."

"Mutta  Valtakuntahan  oli  samanlainen  ikimuistoisista  ajoista  lähtien  aina  siihen
saakka kunnes se alkoi rappeutua."

Valtakunnan  rappeutumista  ei  kukaan  voinut  mainitakaan  henkilölle,  johon  ei
täydellisesti  luottanut.  Se  oli  valtakunnan  petosta,  ja  ansaitsi  ankarimman
mahdollisen  rangaistuksen,  eli  karkoituksen  galaksin  kolmossektorin  alkeellisilla
maatalousplaneetoille.

"Älä puhu tuosta. Mutta joka tapauksessa tämä on tapahtunut silloin, kun valtakunta
ei vielä ollut laajimmillaan. Tämä on melko varmasti tosikertomus, mutta tietenkään
en voi mennä sitä vannomaan. 

Niin, sodanjohtaja oli saanut Valtakunnan johdolta käskyn vallata muuan planeetta,
joka  sisälsi  vielä  siihen aikaan arvokkaita  ydinpolttoaineita.  Planeetalla  oli  tiukan
itsevaltainen  järjestelmä,  niin  sanottu  diktatuuri.  Kaikki  korkein  valta  oli  yhden
varakkaan  perheen,  ja  varsinkin  tämän  perheen  päämiehen,  käsissä.  Hän  pystyi
määräämään, missä kohtaa planeettaa kukin viljeli,  tai  perusti  kaivoksen.  Hän voi
määrätä sotilaansa hyppäämään atomimiiluun, ja tämä hyppäsi. Niin suuri oli hänen
arvovaltansa, joka suurimmalta osalta perustui pelkoon.

Tätä  valtaa  tuki  myös  johtoperheen  päämiehen  kylvämä  eripuraisuus  kaikkien
eritasoisten ja eri alojen virkamiesten keskuudessa. Kukaan ei voinut saada taakseen
kyllin  paljon  väkeä  kukistaakseen  hallitsijaa.  Näin  muodoin  tämä  planeetta  oli
ihanteellinen  kohde  ulkopuolisten  järjestämälle  vallankaappaukselle.  Kun  saisi
hallitusperheen valtaansa, tulisi samalla koko planeetan hallitsijaksi. 

Tässä oli vain yksi mutta. Hallitsijalla, hänen nimensä oli muistaakseni Aseter tai
jotakin sinnepäin, oli mahtava ja tavattoman tehokas armeija, paljon suurempi kuin
mikä  oli  sodanjohtajan  käytettävissä.  Ja  planeetalla  oli  myös  miltei  rajattomasti
ydinaseita,  sen  puolesta  he  olisivat  pystyneet  taistelemaan  kuinka  kauan  tahansa.
Laaja  maatalous  tarjosi  myös  planeetalle  riittävät  ruokavarat.  Siispä  planeetan
valtaaminen ei käynyt päinsä rehellisellä taistelulla, eikä myöskään piirittämällä. 

No,  sodanjohtaja  ei  tuosta  häkeltynyt.  Hän  sulkeutui  työhuoneeseensa  ja  kielsi
ketään häiritsemästä hänen mietiskelyään. Parin tunnin ankaran ajattelun jälkeen hän
kutsui  luokseen  erään  taitavimmista  lentokapteeneistaan.  Tämä  oli  uskomattoman
etevä mies, joka osasi lentää tilanteessa kuin tilanteessa aina halliten koneensa. Hän



osasi  myös  käyttää  kaikkia  alustyyppejä.  Hän  oli  jopa  kunnostanut  museoihin
ikivanhoja  ioniraketteja,  ja  kaasun  paine-eroihin  lentokykynsä  perustavia
lentolaittelta. Mutta näin oli tavallaan tyhmä. Hän oli liian uskollinen komentajalleen.

Hänen  päällikkönsä,  sodanjohtaja,  selvitti,  että  hänen  olisi  suoritettava  aivan
tavanomainen  rutiinitentävä:  pommitettava  hajalle  eräs  rakennus  kyseisellä
planeetalla ja sen jälkeen julistauduttava alueen haltijaksi tiettyä radioaallonpituutta
käyttäen. (Siihen aikaan alkeelliset alueet käyttivät vielä radiota lyhyiden matkojen
viestintään. Pitkillä matkoilla ne oli toki hylätty jo paljon aikaisemmin.)

Sodanjohtaja  kertoi  nuorukaiselle,  että  alue  oli  avaruudesta  päin  täysin
vartioimaton, siellä olisi vain pieniä jalkaväkiosastoja. Ja lentäjä uskoi tämän vastoin
kuulemiaan huhuja, joiden mukaan planeetalla oli mahtava sotalaivasto. Sodanjohtaja
ei  kertonut  hänelle,  että  pommitettava  rakennus  oli  mahtavan  yksinvaltiaan
hallituspaikka, josta pystyttiin milloin tahassa länettämään liikkeelle miljoona sota-
alusta.  Hän  ei  kertonut,  että  planeettaa  vartioi  jatkuvasti  avaruudesta  käsin
kymmenentuhatta valpasta partioalusta."

"Taktiikka perustui siis lentäjän tietämättömyyteen?"

"Niin.  Kukaan lentäjä ei  olisi  tehnyt sitä,  jos olisi  tiennyt nämä tosiasiat.  Mutta
kaikki tukikohdassa tiesivät ne. Niinpä sodanjohtaja valitsi tämän tyhmän lentäjän, ja
sai  hänet  uskomaan  toisin.  Nuorukainen  lähti  yksin  lennolleen,  ja  onnistui.  Hän
onnistui vain koska uskoi, ettei vaaraa ollut olemassa. 

Pariin kertaan vihollisen partioalukset hyökkäsivät hänen kimppuunsa, mutta hän
luuli niitä tavallisiksi rosvoileviksi rappioituneiksi kauppiaiksi. Ja pakeni niitä silloin
kun voi, ja tuhosi ne kun ei voinut paeta. Eivätkä partioalukset kutsuneet apua, koska
eivät  pelänneet  yhtä  ainoata  alusta.  Poika  pääsi  onnellisesti  perille,  ja  pommitti
hallintoalueen  maan  tasalle.  Ja  sodanjohtaja  sai  planeetan  haltuunsa  menettämättä
yhtä ainoata alusta."

"Onnellinen loppu, mutta miksi kerrot sen juuri nyt?"

"No  minusta  se  vaikuttaa  jotenkin  samanlaiselta  kuin  näiden  meidän
nuorukaistemme  tentävä.  He  tekevät  työnsä  koska  eivät  tiedä  riskejä.  Heidän
onnistumisen mahdollisuutensa paranevat, kun he pitävät menetelmää absoluuttisen
varmana.  He eivät  tiedä,  että jos he epäonnistuvat,  he saattavat  joutua tappamaan
kymmeniä  ihmisiä.  Tai  peräti  tuhoamaan  kokonaisen  planeetan.  Heinän
työskentelynsä perustuu minun mielestäni tietämättömyyteen, ja luottamukseen."

Valkopartainen  vanhus  oli  jättänyt  kertomatta  nuorille  kuulijoilleen,  että  useita
aikaisempien vuosisatojen koulutushenkilöitä oli  jouduttu tappamaan monta kertaa
hyvinkin  raaoilla  tavoilla  epäonnistuneen  koulutuksen  takia.  Sitä  ei  pidetty
tarpeellisena kertoa henkilöille, jotka olivat lapsesta asti kasvaneet väkivallattomassa



maailmassa. Mutta se oli kylmä tosiasia. 

Kaksi  miestä  saapuivat  tarkkailuhuoneeseen,  jossa  he  alkoivat  suorittaa
rutiinitentäviä.  Nämä  olivat  pääasiassa  tietokoneiden  huolena,  mutta  muutkin
tarvitsivat jotakin tehtävää, etteivät olisi pitkästyneet.

Kun he olivat tehneet töitään hiukan yli puolen tunnin, kuului kevyt tuussahdus, kun
yhteysalus irtautui asemasta. He kuulivat äänen, koska aseman eristys ei ollut aivan
täydellinen, ja laukaisusilta sijaitsi suoraan heidän työskentelyhuoneensa yläpuolella
kymmenkunnan  metrin  paksuisen  eristekerroksen  takana.  Kymmenen  henkilön
ryhmä oli lähtenyt seitsemän tuntia kestävälle lennolleen Fysikon Cityyn.

 



Toinen luku:

Sabotaasi

Kymmenen  mustiin  ihoa  myötäileviin  housuihin  ja  mustiin  hupullisiin  viittoihin
sonnustautunutta  hahmoa  liukuivat  pelottavan  nopeasti  pitkin  erämaan  hiekkaa
jättämättä minkäänlaisia jälkiä. He liikkuivat nopeammin kuin yksikään pikajuoksija
pystyisi kuivalla tartaanilla.

Vaaleina  hahmoista  erottuivat  vain  silmät,  jotka  juuri  ja  juuri  pilkottivat  esiin
huppujen  reunojen  alta.  Jokaisella  hahmolla  oli  kädessään  verkkokassi.  Kussakin
verkkokassissa oli neljä tulitikkuaskin kokoista mustaa laatikkoa.

Kahdessakymmenessä  minuutissa  ryhmä  oli  tullut  jalkaisin  laskeutumispaikalta
viidentoista  kilometrin  päästä  lähelle  mahtavaa  lineaarikiihdytintä  Fysikon  Cityn
eteläpuolella.

Fysikon City oli aikanaan saanut nimensä leikkimielisessä yleisökilpailussa, jossa
oli  ollut  palkintona  hopeaan  valettu  kaupungin  silloisen  kaavaillun  alueen
pienoismalli.  Fysikon  City  oli  kokeilukaupunki,  ja  merkittävä  hiukkasfysiikan  ja
muidenkin tieteiden tutkimuskeskus.  Alunperin se oli  suunniteltu sadalletuhannelle
asukkaalla,  eli  siis  tutkijoille,  näiden  perheille  ja  välttämättömille  virkailijoille  ja
elintarvikkeiden  hankkijoille.  Se  oli  kuitenkin  muutamassa  vuodessa  laajennut
miljoonakaupungiksi, mihin olivat syynä kaupungin erittäin halvat elinkustannukset.
Nykyisellään asukkaita oli kolme ja puoli miljoonaa.

Kokeilukaupungiksi Fysikon Cityn teki sen energiatalous. Kaupunki oli rakennettu
Emi Koussin lepäävän tulivuoren länsi- ja pohjoispuolille, ja se sai energiansa Emi
Koussin  ympärillä  vain  muutaman  kymmenen  metrin  päähän  maanpinnasta
ulottuvista laavataskuista. Energia oli käytännöllisesti katsoen ilmaista, kuluja syntyi
pelkästään energian siirtämisestä. 

Mahtavat lämpöjohdot, joissa oli  missä mitäkin lämmön siirtämiseen kokeiltavaa
ainetta,  kiertelivät  alas  tulivuoren  kalliorinteitä.  Valtavan  pitkinä  käärmeinä  ne
kiemurtelivat  alas  kaupunkiin,  missä  lämpö  osittain  muutettiin  sähköenergiaksi,
osittain radioenergiaksi,  ja  osittain käytettiin suoraan rakennusten lämmittämiseen.
Lämmittäminen oli luonnollisestikin tarpeellista vain öisin, jolloin ulkona saattoi olla
useita asteita pakkasta. 

Radioenergiaa  kaupungissa  käytettiin  pääasiassa  turvalaitteisiin,  joista  haluttiin
tehdä  mahdollisimman  vaikeasti  manipuloitavia.  Radioenergia  tuotettiin  sähköstä
samoissa laitoksissa,  jotka muuttivat  Emi Koussin lämpöenergiaa sähköenergiaksi.
Sitten  radioaallot  suunnattiin  terävänä  kiilana  haluttuun  kohteeseen,  missä  ne
muutettiin  taas  kunkinkertaisen  tarpeen vaatimaan energiamuotoon.  Radioenergian
huonoin puoli oli suuri hukka: usein saattoi pelkässä energian siirtämisessä kadota



energiasta jopa 15 prosenttia.  Toisaalta myös riittävän etevällä sabotoinnilla pystyi
radioenergian  saannin  katkaisemaan,  vaikka  taajuudet  valittiin  yleensä  niin,  että
mahuollisimman harvan laatuiset esteen pystyivät pysäyttämään aallot. Myös jotkut
yksityisasunnot, jotka olivat niin kaukana sähkölaitoksista, että radioaaltojen käyttö
oli halvempaa kuin sähkökaapeleitten vetäminen, käyttivät hyväkseen radioenergian
mahdollisuutta. 

Kaupungin pohjoispuolella  olivat  laajat  keinokastelualueet,  jotka tuottivat  suuren
osan Fysikon Cityn tarvitsemista elintarvikkeista. Neliökilometrin laajuiset ympyrät,
joita  kasteltiin  keskellä  olevasta  kaivosta  pyörivän  käsivarren  avulla,  näkyivät
kauniina ja silmäänpistävinä kaikissa Fysikon Cityssä otetuissa satelliittivalokuvissa.

Alunperin  Fysikon  Cityn  ympäristö  oli  ollut  kallioista,  mutta  jostakin
tuntemattomasta  syystä  kalliot  olivat  muutamassa  vuosikymmenessä  2100-luvulla
jauhautuneet jättäen Emi Koussin seisomaan yksin ainoana kiinteän kallion pintaan
asti  ulottuvana  saarekkeena.  Nyt  tienoo  tulivuoren  ympärillä  oli  tavanomaista
hiekkaerämaata.

Etelässä  sijaitsi  kaupunkilaisten  viljelyalueen  lisäksi  toinen ylpeydenaihe:  kolme
mahtavaa  hiukkaskiihdytintä,  joiden  avulla  oli  keksitty  miltei  kaikki  viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana ilmestyneet fysiikan uudet ajatukset. Kaksi näistä
oli  varastorenkaita,  toinen neljän  ja  toinen  kahdeksan  kilometrin  läpimittainen,  ja
kolmas  itä-länsi  suuntaan  kolmenkymmenenyhdeksän  kilometrin  mittainen
lineaarikiihdytin. 

Kaikkia  kolmea  pilkuttivat  kilometrin  välein  sijoitetut  tutkimusosat,  joita
kaikenkaikkiaan oli satakaksitoista. Näin pystyttiin tehokkaasti käyttämään hyväksi
erilaisia  sähkö-  ja  magneettikenttiä  ja  tutkimuslaitteita  niin  että  ne  oli  sijoitettu
täsmälleen  sopiviin  kohtiin  kiihdyttimessä.  Ja  näin  voitiin  yhteen  kokeeseen
tarvittavat välineet sijoittaa kaikki yhteen pisteeseen niin etteivät ylimääräiset laitteet
häirinneet  työskentelyä.  Tällä  hetkellä  oli  vielä  kaikissa  kiihdyttimissä
keskimäärin  kaksi  tarkailupistettä  jokaista  viittä  kohti  tyhjinä  mahuollisesti
keksittäviä  uusia  laitteita  varten.  Tyhjiin  oli  sijoitettu  vain  aivan  tavallisimmat
rutiinivälineet.

Laitos oli  niellyt  valtavasti  rahaa,  ja olisi  tuskin koskaan valmistunut  ilman sitä
varten perustettua kansainvälistä säätiötä, joka oli kerännyt rahaa kaikin mahdollisin
tavoin.  Ehkä  huvittavin  tapa  oli  ollut  numeropeli,  jossa  pelaajan
voitonmahdollisuunet  näyttivät  olevan  yksi  sadasta,  mutta  pienestä
todennäköisyyslaskentaan  mahtumattomasta  erityiskikasta  johtuen  olivat
todellisuudessa  vain  yksi  sadasta  tuhannesta.  (Peliä  mminostettiinkin  kaikkien
säännösten  puitteissa:  'Laske  voitonmahdollisuutesi,  ja  totea,  että  sinun  kannattaa
osallistua.')

Alunperin  oli  kaupungin  eteläraja  ollut  puolentoista  kilometrin  päässä



pohjoisimmasta  kiihdyttimestä,  suuresta  linearikiihdyttimestä,  mutta  nyt  raja  oli
levinnyt  vain  parinsadan  metrin  päähän,  mihin  se  oli  onnistuttu  pysäyttämään
ankarilla  rakennuskielloilla.  Tämän  jälkeen  oli  kaupunki  alkanut  laajentua
länteenpäin, ja se oli tätä nykyä yhtä pitkällä kuin lineaarisen kiihdyttimen länsipää,
kasvaen jatkuvasti huimaavaa vauhtia.

Mustat hahmot liukuivat lineaarikiihdyttimen itäpäässä olevalle muita suuremmalle
rakennukselle.  Täällä  sijaitsivat  generaattorit,  jotka  tuottivat  laitteen  tarvitseman
energian,  minkä  tähden  tämä  rakennus  oli  huomattavasti  muita  suurempi.  Tämä
rakennus  oli  noin  kaksi  kertaa  muiden  tarkkallurakennusten  kokoinen  ja  ulottui
molemmille  puolille  kiihdytintä,  kun  muut  sijaitsivat  kokonaan  kiihdyttimen
pohjoispuolella.

Hahmojen ei tarvinnut ylittää vuorelta laskeutuvia lämpöjohtoja, jotka olivat aivan
maan pinnassa kiinni lukuunottamatta kohtia, joissa tiet kulkivat johtojen ylitse tai
alitse. Rakennuksessa oli nimittäin normaalit ovet sekä pohjois- että eteläpuolella, ja
lisäksi päädyssä mahtavat pariovet suuria laitteita varten. Niistä sai helposti siirrettyä
sisälle  minkä  tahansa  alle  kaksitoista  metriä  korkean  ja  viisitoista  metriä  leveän
esineen. 

Hahmot  asettuivat  puoliympyrään etelänpuoleisen henkilöoven eteen ja  ryhtyivät
avaamaan sitä. Oven avaaminen ei sinällään ollut kovinkaan vaikeata, koska se oli
lukittu  magneettisesti,  jolloin  avaamiseen  riittää  lukon  magneettikentän  kumoava
yhtä voimakas kenttä. Vaikeutena oli se, että automaattinen laskuri merkitsi muistiin
jokaisen  avauskerran  ja  -ajankohdan,  sekä  sisälle  menevien  tai  ulos  tulevien
henkilöiden lukumäärän. 

Vaikka  hahmot  tiesivät,  että  tallennettuja  nauhoja  tarkistettiin  hyvin  harvoin,  ja
silloinkin huolimattomasti, että voitaisiin väittää turvallisuusmääräyksiä noudatetun,
he  eivät  halunneet  ottaa  turhia  riskejä.  Oli  mahdollista,  että  kymmenen  henkilön
sisääntulo tähän aikaan iltayöstä ilman, että millekään kokeilulle olisi varattu aikaa,
herättäisi tarkistajien huomiota.

Yksi hahmoista, tummatukkainen neitonen, avasi asiantuntijan ottein oven vieressä
sijaitsevan  mustan  kytkentälaatikon.  Laitoksen  turvallisuuteen  ei  tosiaankaan
kiinnitetty  paljoakaan  huomiota.  Kuka  tahansa  kätevä  elektroniikantuntija  olisi
päässyt  sisälle  kenenkään saamatta tietää.  Tarvitsi  vain kytkeä kolmisenkymmentä
johtoa  uudelleen  siten,  ettei  laskuri  ottanut  sisäänkäyntiä  huomioon,  ja  palauttaa
johdot paikoilleen lähtiessään.

Virtaa  ei  rasiasta  sentään  voinut  katkaista,  koska  se  toimi  siihen  suunnatun
radiokiilan energialla,  ja radiovastaanotin sijaitsi  saumattomassa rasiassa. Sen olisi
voinut eliminoida vain rikkomalla.

Nopeaan  tahtiin  neitonen  ensin  valokuvasi  laatikon  sisällön  varmistaakseen



alkuperäisen kytkennän muistamisen (tämä oli tarpeen siksi, että rasialla oli olemassa
kaksitoista erilaista kytkentää, joilla saatavat tulokset olivat täsmälleen samanlaiset)
ja  sitten  järjesteli  johdot  vaarattomaan  muodostelmaan.  Lankojen  irroittaminen  ei
riittänyt,  koska  laatikko  oli  rakennettu  siten,  että  se  teki  ilmoituksen  irtonaisista
johdoista,  jos  niitä  oli  ovea  avattaessa.  Mutta  uuden  järjestyksen  takia  oven
avaamisesta ei nyt kukaan koskaan saisi tietoa.

Kun neitonen sulki rasian kannen, toinen ryhmän jäsen asettui oven eteen ja kosketti
lukon kohtaa kämmeneen mahtuvalla laitteella. Kuului heikko naksahdus, kun lukko
avautui. Hän veti oven auki ja viittasi toiset hahmot seuraamaan perässään. He eivät
pitäneet järkevänä jättää vartijoita, koska tähän aikaan yöstä kukaan tuskin liikkuisi
täällä. Toisekseen oli ilmeistä, että ulkona seisoskeleva vartija näkyisi ulkopuolisille
tarkkailijoille paljon helpommin kuin se, että kulkijoiden jäljessä kiinni vedetty ovi ei
ollut lukittuna.

Kun kaikki halimot olivat sisäpuolella, viimeinen sulki varovaisesti oven niin, ettei
magneettinen lukko tarttunut kiinni.

Kolme hahmoa asettui hiukkasia muuntavan laitteen kohdalle ja alkoi työskennellä.
Ensin he porasivat erääseen putkien saumauksen liepeeseen kahdelle puolelle kolme
pienenpientä reikää. Kun tämä oli tehty, yksi hahmoista otti esiin viittansa kätköistä
kaksi  ympyräkaaren  pätkän  muotoista  metalliliuskaa,  joissa  oli  reiät  samassa
järjestyksessä  kuin  mitä  liitoksen  liepeeseen  oli  porattuna.  He  kiinnittivät  liuskat
pienillä muttereilla, ja sitten yksi heistä maalasi liuskat tahmealla aineella täsmälleen
putken värisiksi. Kukaan ei enää tämän jälkeen voisi erottaa niitä liitoksen pinnasta
ilman erityisen tarkkaa tutkimusta.

Näiden vänäpätöisen näköisten osien tarkoitus oli tukikohdasta käsin suoritettavan
kauko-ohjauksen  avulla  tunnistaa  kaikki  kiihdyttimeen  lähetettävät  hiukkaset.
Salamannopeasti se pystyisi ilmoittamaan tukikohtaan, millaisia hiukkasia milläkin
hetkellä lähti vaeltamaan kiihdyttimeen.

Sanaakaan  sanomatta  hahmot  hajaantuivat  siten,  että  yksi  jäi  ensimmäiselle
tarkkailupisteelle,  ja  muut  lähtivät  liukumaan  gravitaatioliitimillään  heille  hitaalla
viiaenkymmenen  kilometrin  tuntinopeudella  pitkin  kiihdyttimen  tunnelia,  jonka
keskellä varsinaiset kiihdytinputket olivat, pitkin kohti seuraavia tutkimuspisteitä.

Hahmot  nimittivät  tätä  liikkumistapaa  kävelemiseksi,  vaikka sillä  ei  ollut  paljon
mitään  tekemistä  varsinaisen  kävelemisen  kanssa.  Oikein  käytettynä
antigravitaatiolaite  piti  huolen  jopa  matkustajan  tasapainosta,  jolloin  jalkatyötä  ei
tarvinnut tehdä sen enempää kuin seisottaessa tasaisella lattialla. Näitä liitimiä voi
ohjailla suoraan ajatuskäskyillä, mutta ne voi myös säätää tottelemaan käsiohjausta
tai  tietokoneen antamaa kaukosäätöä.  Viimeksimainittua tapaa käytettiin erityisesti
silloin, kun pitkälle eriköistuneet robotit tarvitsivat gravitaatioliitimiä.



Ensimmäiselle tarkkailuosastolle pysähtynyt ei jäänyt seuraamaan muitten lähtöä,
vaan aloitti  välittömästi  työskentelyn.  Hän nousi  tarkkailulaitteiden ohitse  tukevia
teräsportaita  pitkin  puolenkymmentä  askelmaa  varsinaisen  kiihdyttimen  päälle.
Kiihdytin  koostui  kahdesta  putkesta,  joiden  päälle  oli  rakennettu  kävelysilta.
Kävelysiltaa  riitti  tosin  vain parikymmentä  metriä,  minkä jälkeen putket  jatkoivat
matkaansa avoimina.

Ylhäällä hahmo kääntyi oikealle monimutkaisten elektronisten laitteiden yläpuolelle
ja  keskelle  ja  asettui  sitten  vatsalleen  kävelysillalle.  Hänen etuvasemmaltaan,  siis
rakennuksen  pohjoisenpuoleisesta  päästä,  tulivat  miehen  reiden  paksuiset
sänköjohtimet,  jotka  muutaman  metrin  päässä  hänen  edessään  muodostivat
mahtavan  ja  monimutkaisen  käämistön.  Nämä  käämimäiset  osat  antoivat
kiihdytettäville  hiukkasille  alkuvauhdin,  sen  jälkeen  hiukkasia  kiihdytettiin  lisää
pitkin matkaa.

Käämirakennelman alla olivat laitteet, joilla kiihdyttimeen voitiin syöttää protoneja,
elektroneja,  tai  mitä  tahansa  pysyviä  hiukkasia.  Näiden  jälkeen  seurasi  ryhmä
magneettikenttiä  ja  hiukkassuihkuja  muodostavia  laitteita,  joilla  sisälle  syötetyt
pysyvät hiukkaset pystyttiin muuttamaan itsekussakin kokeessa tarvittavan kaltaisiksi
muiksi hiukkasiksi. Sitten seurasikin hänen allaan oleva ensimmäinen tarkkailupiste,
jolla oli käytännössä suurin merkitys tutkittaessa lyhytikäisiä hiukkasia, jotka saatiin
syntymään sunteellisen pienillä kiihdytysnopeuksilla.

Musta  hahmo  tutki  hetken  aikaa  kävelysillan  reunan  ylitse  sen  alla  olevia
kiihdytinputkia.

Hänen  edessään  oli  harmaanvihertäväksi  maalatussa  metallipinnassa  useita
erikokoisia ja -muotoisia koteloita ja kansia. Niissä oli enimmäkseen turvalaitteita,
mutta  myös  joitakin  radiolla  toimivia  tarkkailulaitteita.  Jostakin  vaatteidensa
poimuista hahmo otti esille ruuviavaimen, ja ryhtyi avaamaan pientä nelikulmaista
kantta.  Sen  alta  paljastui  nyrkin  kokoinen  lokero,  joka  oli  tarkoitettu
geigerlaskurille  (mikä  sinällään  oli  täysin  tarpeeton  laite  näissä  kojeissa,  ja  jota
käytettiinkin  vain  kun  kokeen  radioaktiivisuutta  oli  tarkkailtava  läsnäolijoiden
turvallisuuden säilyttämiseksi) mutta oli tällä netkellä tynjillään. 

Mukanaan  tuomasta  verkkokassista  hahmo  otti  tulitikkurasian  kokoisen
nelikulmaisen  mustan  laatikon,  josta  sojotti  eri  suuntiin  kuusitoista  johdonpäätä.
Nopeasti  hän  sijoitti  rasian  geigerlaskurin  koteloon,  kytki  johdoista  neljätoista
toisiinsa  ja  kaksi  kiihdytinputken  kylkeen,  ja  sulki  lokeron  kannen  alkuperäisillä
ruuveillaan.

Tämä lisälaite pystyi  hiukkastentunnistajalta  saatujen ohjeiden pohjalta estämään
kaikki  kiihdytettävien  hiukkasten  ja  maalien  väliset  törmäykset.  Käytännössä  sen
toiminta ei kuitenkaan ollut niin varmaa kuin periaatteessa.



Kannen  suljettuaan  hahmo  nousi  seisomaan  ja  laskeutui  putken  päältä  takaisin
rakennuksen lattialle. Sitten hän lähti liukumaan tunnelia pitkin eteenpäin. Hän ohitti
yndeksän  tarkkailuhuonetta,  koska  hänen  toverinsa  olivat  asentamassa  niihin
samanlaisia rasioita,  ja pysähtyi  kymmenennen kondalle. Jälleen hän asetti  pienen
laatikon geigerlaskurille varattuun tilaan. 

Näin  työ  jatkui,  kunnes  kymmenen  hengen  tumma  ryhmä  oli  käsitellyt  kaikki
neljäkymmentä  tarkkailupistettä.  Lisälaitteen  asentaminen  myös  käyttämättömiin
tarkkailukohtiin  oli  tarpeen,  koska  oli  olemassa  mahdollisuus,  että  jotakuta
muutoin käyttämätöntä kohtaa käytettäisiin yksinkertaisiin rutiineihin, joihin niissä
oli välineet valmiina.

Kahden  tunnin  kuluttua  aloittamisesta  oli  ryhmä  jälleen  kokoontuneena  samalle
ovelle  mistä  se  oli  tullut  sisällekin.  Ryhmän  johtaja  sanoi  vain  koruttomasti
"Ländetään",  ja  hahmot  liukuivat  äänettömästi  ulos  ovesta.  Ovi  suljettiin
suorittamalla  avausrituaali  päinvastaisessa  järjestyksessä.  Ensin  rynmän  johtaja
lukitsi  oven  magneettisella  avaimellaan,  ja  sitten  samainen  teknikkoneitonen
järjesteli laskentalaitteen johtimet alkuperäiseen järjestykseensä ottamansa valokuvan
perusteella.  Hän olisi  kyllä muistanutkin järjestyksen täysin oikein, mutta vara oli
aina vahinkoa parempi, kuten heidän johtajallaan usein oli tapana sanoa.

Kello oli viisitoista minuuttia yli kahden lokakuun kuudennentoista päivän aamuna.
Kuu oli juuri noussut Emi Koussin huipulle, mistä se kylmästi tuijotti erämaata, kun
kymmenen hahmoa jättivät hiukkaskiihdyttimen varjon. Lähes täysi kuu jätti heistä
pitkät varjot, sillä se ei ollut vielä ehtinyt kauas horisontin yläpuolelle.

Juuri kun hahmot tulivat esiin varjosta, tuli heitä vastaan kiihdyttimen eteläpuolella
sen päähän kiertyvää öljysoratietä pitkin nuori mies, joka oli lähtenyt yksin kävelylle
kaupungin ulkopuolelle. Hän rakasti öistä tähtitaivasta ja kuutamoa. 

Kymmenen hahmoa eivät ehtineet vetäytyä takaisin, joten heidän oli pakko kulkea
suoraan miestä vastaan.

Nuorukainen ehti jo kohteliaasti tervehtiä vastaantulijoita, ennen kuin hän huomasi
heissä mitään outoa. Tavanomaisilla laitoksen työntekijöillä ei ollut päässään mustaa
huppua.  Eivätkä  he  liikkuneet  työasioissa  tähän  aikaan  aamuyöstä.  Ja  jos
liikkuivatkin, heitä harvoin oli yhdessä kanta tai kolmea enempää. Ja jos vielä olikin
kymmenen yhdessä, he eivät missään tapauksessa olisi olleet menossa suoraan kohti
etelää,  missä  oli  parisataa  kilometriä  pelkkää  hiekkaa  ennen  ensimmäisiä
ihmisasumuksia. 

Hölmistyneenä nuorukainen pysähtyi ja katsoi kuinka kymmenen mustaa hahmoa
kuin yhteisestä sopimuksesta piirittivät hänet, eikä heillä varmasti ollut mitään hyviä
aikeita mielessään. 



Hän  oli  juonut  hiukan  naapurinsa  kotihipoissa  ja  oli  lähtenyt  kävelemään
selvittääkseen  päätään  raikkaalla  yöilmalla.  Ja  ynt'äkkiä  hänen  ajatuksensa  olivat
kristallinkirkkaita.  Hän  alkoi  pelätä  näitä  hahmoja.  Mitä  he  voisivat  tahtoa
tavallisesta  työmiehestä?  Olivatko  nämä  kenties  jonkinlaisia  vakoilijoita,  jotka
halusivat saada tietoja uusimmista keksinnöistä?

"Hyvät herrat", hän sopersi varovaisesti, "minä vakuutan, että minä en tunne tätä
laitosta erikoisen hyvin. Jos haluatte siitä jotakin tietoja, minusta ei liene apua..."

Hahmot  eivät  reagoineet  hänen  sanoihinsa.  Eivät  he  halunneet  tietää
lineaarikiihdyttimen toiminnasta tai käytöstä. Tai enkä ne eivät osanneet kieltä? Hän
yritti  neikolla  arabiallaan:  "Shalom..."  Ei  reaktiota.  Eivät  he  olleet  arabejakaan.
Eivätkä  he  kyllä  arabeilta  näyttäneetkään.  Ei  kukaan  rehellinen,  tai  edes
epärehellinen,  arabi  lähtisi  jalkaisin  erämaahan  keskellä  yötä.  Eikä  pukeutuisi
läpitunkemattoman  mustiin.  Ja  sitäpaitsi,  paikallisilta  paimentolaisilta  oli
pääsy kielletty tutkimuslaitoksen alueelle. 

Erilaiset ajatukset risteilivät nuorukaisen päässä, mutta hän ei keksinyt ainoatakaan
järkeevän tuntuista selitystä sille,  mitä nämä huppupäät  olivat.  Mutta siitä hän oli
varma, etteivät hahmot pitäneet siitä, että joku oli nännyt ne. Hän yritti vielä kerran,
vaikka mustat hahmot pelottivatkin häntä:

"Minä vannon, etten mainitse kenellekään nähneeni teitä, jos vain päästätte minut
menemään. Minä vannon sen!"

Hiljaisuus. Mitä nämä hahmot voivat aikoa? Sitten nuorukainen tunsi, kuinka hänen
ajatuksensa alkoivat vähitellen sumentua. Hän ei enää voinut ajatella järkevästi, ja
värikkäät pallot ja muut kuviot tanssivat hänen silmissään. Hetken aikaa hän huojui
paikallaan ja kaatui sitten tajuttomana öljysoralla.

Mustat  hahmot  seisoivat  vielä  hetken  hiljaa  varmistaen,  ettei  mies  enää  nähnyt
heitä, ja kokoontuivat sitten johtajansa ympärille. Heidän kasvonsa osoittivat selvästi,
etteivät he olleet pitäneet tästä toimenpiteestä. He eivät tahtoneet vaningoittaa ketään,
edes sellaista, joka vaaransi heidän tehtävänsä.

"Nouseeko hän enää tuosta?" kysyi yksi heistä hiljaa.

"Hän herää kyllä muutaman minuutin kuluttua”, vastasi joukon johtaja rauhallisesti.
Hänen otsallaan oli aivoponnistuksen nostattamia hikipisaroita. 

"Tämä on epämiellyttävä toimenpide, mutta ei sentään vahingoita häntä mitenkään.
Korkeintaan  se  loukkaa  hänen  itsetuntoaan,  kun  hän  herätessään  ei  muista,  mitä
varten on tänne tullut,  eikä mitä hän on täällä tehnyt tai nähnyt. Niin kuin meille
parasta onkin. Toivottavasti vain mitkään eläimet eivät löydä häntä."



Kun hän  lopetti,  hahmot  asettuivat  jonoon  kukin  tuntien  paikkansa  ja  liukuivat
nopeasti  jälkiä  jättämättä  hiekan  pinnassa  kohti  etelää.  Parissakymmenessä
minuutissa  he  saavuttivat  aluksensa,  joka  oli  näkymättömissä  kuun  korkeasta
dyynistä muodostaman varjon suojassa. Hetken kuluttua heidän saapumisestaan alus
nousi äänettömästi ilmaan ja katosi taivaalle.

* * *

Nuori mies havaitsi herätessään makaavansa öljysoralla lähellä lineaarikiihdyttimen
itäpäätyä. Hän katsoi kelloaan ja huomasi sen osoittavan puoli kolmea. Hänen päänsä
oli samea ja raskaan tuntuinen, eikä hän voinut muistaa tulleensa tälle paikalle. Oliko
hän kenties juonut niin paljon, ettei ollut tajunnut, missä oli, ja oli sitten sammunut?
Hänellä ei kyllä tuntunut olevan krapulaa.

Hän veti syvään nenkeä ja puhalsi kämmenselkäänsä, ja haistoi sitten sitä. Hengitys
haisi  hiukan  konjakille,  mutta  ei  niin  paljoa,  että  hän  olisi  saattanut  sammua.  Ja
sitäpaitsi,  kun hän kerran vielä  haisi  alkoholille,  hän ei  voinut  olla  maannut  tällä
paikalla kovinkaan pitkään.

Hän  mietti  ankarasti,  mutta  ei  onnistunut  keksimään,  miksi  oli  selällään  tiellä.
Jokin painoi oudosti hänen vatsaansa. Hän aikoi juuri huitaista sitä kädellään, kun
sattui vilkaisemaan sinne päin, ja huomasi vatsansa päällä seisovan ison skorpionin.
Jalat harallaan se tuijotti häntä suoraan silmiin, ja sen läpikuultava punainen pyrstö
oli kaarella valmiina iskemään, jos aihetta ilmenisi.

Mies puristi silmäluomensa tiukasti kiinni, laski itsekseen hitaasti kymmeneen, ja
toivoi hartaasti, että elukka olisi pelkkä harhanäky. Mutta se ei ollut. Kun hän avasi
silmänsä,  se  yhä tuijotti  häntä.  Eikä mies  kaikista  yrityksistään huolimatta  voinut
pitää sitä muuna kuin vihamielisenä tuijotuksena. 

Hitaaseen  tahtiin  skorpionin  pyrstö  värähteli  edestakaisin.  Se  heilutti  häntäänsä,
mutta  ei  sekään  ystävälliseltä  eleeltä  näyttänyt.  Mies  muisti  lukeneensa,  että
skorpioni on itseasiassa arka eläin, joka hyökkää vain kun tuntee itsensä uhatuksi.
Siis pitäisi vain luottaa, että se kyllästyisi löytämäänsä uuteen esineeseen ja jatkaisi
matkaansa. Toivottavasti se ei vain pitäisi tätä sopivana pesäpaikkana.

Skorpionit tulivat alueelle samalla kuin kaupunkikin. Aina siitä saakka kun kalliot
olivat  murenneet  hiekaksi,  oli  seutu  ollut  liian  kuivaa  niiden  elää,  mutta  kun
keinokastelu  tarjosi  niiden  tarvitseman  vähäisen  kosteuden,  ja  kaupunki  takasi
ravinnonsaannin, ne olivat vallanneet alueen takaisin hyvin nopeasti. Nykyisin suuria
skorpioneja,  näitä  kahdenkymmenen  senttimetrin  mittaisia  otuksia,  sanottiin
asustavan kaupungin ympäristössä jopa useita  kymmeniä tunansia.  Ne olivat  kuin
kärpäset:  minne  ihminen  meni  kyllin  lämpimällä  alueella,  sinne  tuli  kohta
skorpionikin.



Nyt otus heilutti yhtä vasemmista jaloistaan ilmassa. Mitä se aikoi? Tuskinpa sen
tarkoitus oli ainakaan potkaista. Aikoiko se kenties lopultakin häipyä? Ei, se painoi
jalkansa takaisin tiukkaan tanaan. Ei se niin vähällä kyllästynyt.

Pitää malttaa odottaa. Pitäisikö ajatella jotakin muuta kuin tuota kirottua elukkaa?
Ne  olivat  olleet  hauskat  hipat.  Margey  oli  päättänyt  järjestää  kunnon  juhlat
kymmenentenä hääpäivänään. Seudulla ei ollut sitä ennen ollut yksiäkään juhlia jo
kohta  kahteen  vuoteen.  Edelliset  olivat  olleet  erään  toisen  kerroksen
yhdeksäntoistavuotiaan  pojan  häät.  Hän  oli  kutsunut  häininsä  koko  korttelin
sukulaistensa lisäksi. Mutta nyt oli Margey päättänyt järjestää miehelleen yllätyksen
tämän  tullessa  työstä.  Margeyn  aviomies  oli  töissä  paikallisessa  tunnelihissin
ohjauskeskuksessa. Siitä maksettiin aika hyvin. 

No, Vadan oli tosiaan yllättynyt. Hän toi mukanaan työkaverinsa, jolle oli aikonut
esitellä  kotiaan.  Se  oli  sisustettu  uudelleen  edellisellä  viikolla  sen  kunniaksi,  että
Vadan oli  saanut  aika  ison palkankorotuksen.  Kaveri  oli  ilomielin  jäänyt  mukaan
juhlimaan,  vaikka  olikin  ollut  vähän  huolissaan  pehneestään.  Hän  oli  soittanut
kotiinsa, ja sanonut tulevansa vasta puolenyön jälkeen, ensin yritettyään suostutella
vaimoaan mukaan. Vaimo oli katsonut paremmaksi pysytellä kotona. Heillä oli kaksi
lasta.

Juhlissa oli ollut nauskaa. Kukaan ei ollut juonut kovinkaan paljoa. Paitsi Hastar,
joka  piti  kantaa  kahta  kerrosta  alemmaksi  kotiinsa  nukkumaan  jo  vähän  ennen
yntätoista.  Oli  näytetty  elokuvia  ja  dioja  itsekunkin  vieraan  alkuperäisestä
kotimaasta; aina se, jonka kotimaa oli ollut vuorossa, pakotettiin joukolla kertomaan
jotakin kuvasta. Joistakin kuvista oli tullut hauskoja, kun kertoja ei ollut tiennyt, mitä
kuva  esitti.  Oli  soitettu  musiikkia,  ja  laulettu  kuorossa.  0li  juotu  hienoa
vuosikertaviiniä, punaista kuin ... punaista kuin tuo kirottu skorpioni.

Eikö se jo ala kyllästyä? Jos loikkaisi todella nopeasti, ehtisikö sen alta pois ennen
kuin  se  ehtisi  pistää:  Ja  ehkäpä  vaikka  se  pistäisikin,  hän  ehkä  ehtisi  juosta
kaupunkiin ennen kuin menettäisi tajuntansa. Hän ei muistanut nähneensä missään
mainittavan, miten nopeasti skorpionin myrkky vaikuttaa. Sen hän muisti, että tämän
lajin  myrkky  oli  tehokasta,  se  tappoi  varmasti,  ellei  vasta-ainetta  saanut  riittävän
nopeasti.  Lääketiede  ei  ollut  vielä  kaikilla  haaroillaan  niin  pitkällä  kuin  uskotteli
olevansa.

Juuri kun hän oli päättänyt, että yrittäisi uhkaronkeasti viskata skorpionin pois, se
kyllästyi  molemminpuoliseen tuijotteluun. Hitaasti  se  löntysti  alas  miehen kylkeä,
laskeutui hiekalle ja vilisti nopeasti näkymättömiin kuun luomiin mustiin varjoihin.
Mies makasi vielä hetken tiellä keräten takaisin itseluottamuksensa. Sitten hän nousi
ja alkoi hitaaseen tahtiin kävellä kohti kaupunkia. 

Hän  ei  koskaan  kertonut  kenellekään  väliaikaisesta  muistinmenetyksestään,  sillä
hän oli mies joka on ylpeä itsestään.



Kolmas luku:

Koe

Alec Hariadan hakkasi katosta roikkuvaa hiekkasäkkiä Fysikon Cityn fysikaalisen
laitoksen voimistelusalissa. Hän piti aina hyvää huolta ruumiinsa kunnosta, vaikka oli
nerokas fyysikko ja matemaatikko, jonka kaiken ajan nielevät jos jonkinlaiset kokeet
ja laskelmat. Vaikka hän nimellisesti olikin paikallisen yliopiston professori, hän ehti
luennoimaan hyvin harvoin. Hän oli niin hyvä, että hän jopa itsekin tunnusti olevansa
maailman paras hiukkasfysiikan tuntija,  ja käytti  asemaa hyväkseen, vaikka olikin
muuten kaikin puolin hyvin vaatimaton mies. 

Kello  oli  muutamaa  minuuttia  vaille  kuusi  lokakuun  kuudennentoista  päivän
aamuna. Hän oli tullut voimistelusaliin heti viideltä, jolloin siellä ei ollut vielä ollut
ketään.  Puoli  kuuden  jälkeen oli  väkeä  alkanut  pikkuhiljaa  tulla,  ja  nyt  siellä  oli
Alecin lisäksi  kymmenkunta miestä,  mikä minkinlaisessa harjoitustouhussa.  Kaksi
miestä  nyrkkeili  varovasti  hypiskellen  kehässä.  Heitä  Alec  ei  tuntenut  lähemmin,
mutta tiesi heidän olevan elektroniikka-asentajia.  Rekillä roikkui hänen nimellinen
esimiehensä,  jolle  hän  oli  velvollinen  ilmoittamaan  kaikista  tekemistään
tutkimuksista  etukäteen.  Käytännössä  Alec  sai  kokeisiin  luvan  aina  ja  kaikissa
tapauksissa. Esimies oli nimeltään Hans Christiensen. Hän käytti vielä vanhanaikaista
nimeä, vaikka yleisesti niiden käyttö oli hylätty jo sukupolvia sitten. Hänen sukunsa
oli kai kotoisin Tanskasta. 

Kahdessa vierekkäin olevassa soutulaitteessa keskustelivat  hillitysti  kaksi  miestä,
jotka  tulisivat  osallistumaan  tänään  suoritettavaan  kokeeseen.  Heidät  oli  kutsuttu
nimenomaan sitä varten, mutta Alec tiesi heistä vain nimet. Vasemmanpuoleinen oli
Ildor  Wasek,  oikeanpuoleinen  Hadon  Areter.  Molemmat  näyttivät  rauhallisilta  ja
kunnollisilta työläisillä, ja vieläpä keskivertoa älykkäämmiltä.

Alec  lopetti  nyrkkeilemisensä,  kun  hallin  seinäkello  ilmoitti  varovaisella
summeriäänellä, että kello oli kuusi paikallista aikaa. Päivätunteina kellot ilmaisivat
asiansa  paljon  voimakkaammin,  mutta  tähän  aihaan  aamusta,  ja  tietenkin  myös
myöhään illalla, meluamista väitettiin. Öisin kellot olivat täysin äänettömiä. Kun Alec
riisui  hansikkaansa  ja  verryttelyhousunsa  ja  meni  suihkuun,  seurasi  Hans
Christiensen näiltä viereisen suinkun alle.

"Huomenta Alec", Hans kuulutti, ja jatkoi sitten niljemmin: 

"Siitä tämänpäiväisestä tutkimuksesta. Sanoit että siinä on jotakin erityistä, ja niinpä
minua  korkeampi  taho  naluaa  tietää,  mahtuuko  se  tavanomaisiin  kokeeseen
käytettäviin varoihin, vai pitääkö siitä tehdiä erikoisselvitys ja oma budjetti."

Viileä vesi hieroi mukavasti  Alecin selkää, ja huuhtoi pois kaiken hien, kun hän
vastasi: 



"Ole  huoletta.  Tämä  on  aika  halpa  koe,  siinä  ei  ole  muuta  erikoista  kuin
mahdollisesti saatavat nyvät tulokset. Ja nekin vain jos koe sattuu onnistumaan." 

Hans naurahti hiljaa mielessään. Hän jos kuka oli selvillä siitä, että Alec tiesi aina
mitä  teki.  Hansin  saamien  tietojen  mukaan  Alec  ei  ollut  koskaan  edes  osittain
epäonnistunut missään kokeilussa, lukuunottamatta niitä muutamia kertoja, kun tämä
oli joutunut käsittelemään kemiallisia reagensseja. Kemiasta Alec ei pitänyt; ei ollut
koskaan pitänyt, ja inhosi sitä vielä enemmän sitten kun oli havainnut, ettei pystynyt
hallitsemaan sitä. 

Hans katsahti Alecia silmiin ja hymyiIi: 

"No okei, mutta kerro minulle edes sitten jälkeen, mikä niin upea merkitys sillä on,
ettei siitä voi kertoa edes omalle esimiehelleen."

Alec näytti hiukkasen vaivautuneelta vastatessaan: 

"Sopii. minä en tosiaankaan välittäisi vielä kertoa, mitä aion siitä nommasta saada
irti." 

Hans  katkaisi  suinkunsa,  hankasi  itsensä  karkealla  pyyhkeellä  ja  pukeutui.  Hän
pukeutui aina moitteettomasti. Hänen pukunsa oli aina sileä vaikkakin se oli sama
harmaa  puku  vuodesta  toiseen  vuodenajasta  riippumatta,  ja  solmio  oli  aina
viivasuorassa solmioneulalla  kiinni  paidanrinnuksessa.  Hän oli  suhteelliseh komea
mies:  oljenkeltainen  lievästi  lainehtiva  tukka,  jo  harmaantuvat  viikset,  ja  puhtaat
skandinaaviset  kasvonmuodot.  Koska  hän  oli  naimaton,  halusivat  monetkin
seutukunnan neitoset, jotka vähänkin osasivat käsitellä päätteitä, nänen sinteerikseen.
Mutta Hans oli vannoutunut vanhapoika ja täyttäisi pian viisikymmentä. 

Alec  seisoi  suihkussa  vielä  hetken  aikaa  ja  katkaisi  sen  sitten  kevyellä
napinpainalluksella. Hän alkoi hangata selkäänsä pyyhkeellä, joka tuli ulos seinässä
olevasta aukosta automaattisesti heti vedentulon lakattua. 

Aleckaan ei ollut hassumman näköinen mies. Hän oli kahdenkymmenenkahdeksan
ikäinen, mistä seitsemän viimeistä vuotta hän oli jatkuvasti asunut Fysikon Cityssä.
Musta  tukka  oli  kammattuna  taaksepäin  ja  paljasti  näin  korkean  otsan  ja
kulmakarvojen  terävän  viivan.  Alec  oli  hieman  alle  keskipituuden,  noin
sadankahdeksankymmenen  senttimetrin  mittainen  ja  jatkuvan  ruumiinharjoituksen
ansiosta suhteellisen roteva. Lapsena hän oli ollut hento ja miltei aina sisäpuuhissa,
mutta  sitten  hänen  isänsä  oli  pakottanut  hänet  urheilemaan.  Kun  hän  kerran  oli
aloittanut ruumiinharjoituksen, hän jatkoi sitä keskeytymättä. Kaksikymmentä vuotta
Alec  oli  käyttänyt  yhden  tunnin  joka  aamu  kuntoiluun,  ellei  sattunut  olemaan
sairaana. Hän pyrki harjoittelemaan jopa ollessaan matkoilla.



Kun  hån  oli  tekemässä  solmua  mitäänsanomattoman  harmaaseen  solmioonsa,
tulivat  Ildor  Wasek  ja  Hadon  Areter  hänen  luokseen.  Alec  ei  ollut  käsistään
kovinkaan  näppärä,  joten  kun  hän  kääntyi  katsomaan  näitä  kahta  miestä,  hänen
sormennsa sekosivat solmion poimuissa ja siihen tuli umpisolmu. Miehet katselivat
huvittuneina, kun Alec taas kiinnitti huomionsa solmioon, otti sen kaulaltaan ja ryhtyi
purkamaan  solmua.  Hetken  aikaa  näpelöityään  hån  saikin  sen  auki  ja  teki  sitten
solmioon  oikeaoppisen  solmun  kädessään,  minkä  jälkeen  vasta  pujotti  solmion
kaulaansa.  Hän  ei  halunnut  tehdä  samaa  virhettä  kahta  kertaa  peräkkäin.  Kun
toimenpide  oli  valmis,  Alec  jälleen  nosti  katseensa  kahteen  mieheen,  jotka
esittäytyivät: 

"Hyvää  huomenta!  Te  olette  varmaankin  Alec  Hariadan?"  kysyi  Hadon  Alecilta
hiukan liioitellun kohteliaaseen äänensävyyn. 

"Kyllä, minä olen," vastasi Alec happamasti ajatellen miesten ilmeitä sillä hetkellä,
kun hän oli saanut solmioonsa umpisolmun. 

"Saanen  esittäytyä.  Minä  olen  Hadon Areter  Los  Angelesin  yliopistosta  ja  tämä
toverini on Ildor Wasek Tbilisistä." 

Ildor kumarsi kohteliaasti ja ojensi kätensä Alecille, jonka oli pakko ottaa tarjous
vastaan Tämän jälkeen myös Alec ja Hadon kättelivät. 

"Me olemme nyt olleet tässä laitoksessa kaksi viikkoa", Hadon jatkoi, "ja olemme
tutustuneet  varsin  perinpohjaisesti  toimintaan  täällä.  Olemme  nähneetikin  useita
mielenkiintoisia  asioita,  mutta  olemme  saaneet  sen  käsityksen,  että  vierailumme
päätarkoitus on seurata koetta, jonka te tulette suorittamaan tänään." 

Alec nyökkäsi varovasti osoittaen, että käsitys oli oikea. Hän ei henkilökohtaisesti
pitänyt siitä, että ulkopuoliset tarkkailijat olivat tulleet juuri tähän kokeeseen. Olisi
ollut  parempi,  jos  he  olisivat  tulleet  mihin  tahansa  muuhun  tutkimukseen.  Mutta
korkeamman johdon tahtoa oli kunnioitettava edes joissakin kohdissa, kun yleensä
Alec  päätti  tutkimuksistaan  itse  ja  pakotti  johtomiehet  kunnioittamaan  tahtoaan.
Nämä  sietivät  häntä  vain  koska  hän  oli  todella  etevä.  Laitos  ei  olisi  edistynyt
tutkimuksisaan laisinkaan ilman Alecia. 

"Näin  ollen",  otti  ildor  puheenvuoron,  "voisitteko  ystävällisesti  selvittää  meille
koetta? Hadon on toki  etevä fyysikko, ja hän varmaan ymmärtääkin näitä asioita,
mutta minä olen tavallinen poliitikko joka tarvitsen alustusta ennen koetta. Tai jos te
ette mitenkään ehdi, emme tando vaivata, mutta voisitteko siinä tapauksessa pyytää
jotakuta laitoksen muuta henkilöä auttamaan minua." 

Alec  oli  lievästi  sanoen  huvittunut.  Lähettää  nyt  poliitikko  tutustumaan
hiukkasfysiikan  kokeisiin!  Sehän  olisi  melkein  sama  kuin  jos  laittaisi
hiukkasfyysikon auttamaan lapsenpäästössä. 



"No,  tämä  on  suhteellisen  tavanomainen  koejärjestely,"  Alec  sanoi  lyhyen
hiljaisuuden jälkeen. "Näitä suoritetaan pari kolme vuodessa. Luonnollisestikaan ei
aivan  samoja,  mutta  kuitenkin  siis  samaan  kategoriaan  kuuluvia.  Kokeiden
vähälukuisuus  johtuu  siitä,  että  tällaisiin  kokeisiin  tarvitaan  epätavallisen  paljon
energiaa. Ilman energiansaantia Emi Koussista - kai olette jo tutustuneet kaupungin
energiatalouteen?  -  niin,  siis  ilman  tulivuoren  energiaa  näitä  tuskin  olisi  varaa
suorittaa ollenkaan. Tämä onkin ainoa kiihdytin maailmassa, jolla tänään tapahtuvan
kokeen kaltaisia järjestelyjä voidaan suorittaa."

"Siis tämä on tavallinen hiukkasten kiihdyttämiseen perustuva järjestely", puuttui
Hadon  keskusteluun.  "Miksi  se  siis  tarvitsee  niin  paljon  energiaa?  Jo  meidänkin
yliopistomme laitteilla pystyy kiihdyttämään kaikkia tunnettuja hiukkasia.  Ainakin
periaatteessa,  siis,  ja  me  otamme  tarvitsemamme  energian  suoraan  kaupungin
sähköverkosta." 

"Periaatteessahan  tämä  onkin  samanlainen  kokeilu  kuin  mitä  tekin  suoritatte.
Erikoista  tässä  on  vain  huomattavasti  suurempi  nopeus,  jonka  me  pystymme
saavuttamaan enemmän energian turvin. Tuolla kiihdyttimellä, joka näkyy tämänkin
huoneen  ikkunoista,  päästään  kymmeniä  kertoja  lähemmäksi  valon  nopeutta  kuin
muiden  tutkimuslaitosten  vastaavilla  laitteilla.  Tässä  tämänpäiväisessä  kokeessa
kiihdytetään  esimerkiksi  protoneja  niin,  että  niiden  relativistinen  massa  on  useita
miljardeja tonneja,  ja  tämän jälkeen tutkimme törmäystuotteita niiden törmäillessä
erilaisiin kiinteisiin ja liikkuviin maaleihin. Tämä on kai tuttua teillekin, Areter?"

"On suurimmalta osin. Me emme kylläkään pysty aikaansaamaan läheskään noin
suuria suhteellisia massoja, mutta periaate on tuttu. Tässä kai tutkitaan enemmänkin
maaleista syntyviä tuotteita kuin protoneiden hajoamisesta tulevia?"

"Aivan.  Mutta  nyt  minulla  on  tosiaankin  hiukan  kiire.  Minun  on  vielä  tehtävä
järjestelyjä koetta varten, joten voisitteko tulla luokseni joskus iltapäivällä muutamaa
tuntia  ennen  kokeen alkamista?  Voin  silloin  antaa  tarkemman selvityksen  kokeen
kulusta  sekä  toivottavista  tuloksista.  Siihen  aikaan  minut  löydätte  varmimmin
ohjelmointihuoneesta  lineaarikiihdyttimen  itäpäädyn  rakennuksen  alakerrasta.  Siis
näkemiin siihen saakka."

"Näkemiin. Me tulemme vaikkapa yhdeltä, mikäli teille sopii. Me olemme vapaalla
koko päivän."

Kaksi miestä kävelivät huoneesta sen itäpuolella olevasta ovesta. Oven yläpuolella
riippuva  kello  osoitti  puoli  seitsemää.  Alecilla  oli  jo  kiire  järjestämään  koetta
hiukkaskiihdyttimellä. Siellä oli muodostettava tarvittavat maalit, ja sijoitettava niistä
kiinteät  oikeille  paikoilleen  pitkässä  kiihdyttimessä.  Oli  määrättävä
neljällekymmenelle  avustajalle  tarkkailupaikat.  Avustajia  tulisi  olemaan  neljä
kussakin  kahdeksassa  eri  tarkkailupisteessä  kiihdyttimen  varrella  ja  kahdeksan



itäpäädyssä  huolehtimassa  hiukkasten  kiihdyttämisen  ja  ohjauksen  tarkkaamisesta.
Lisäksi oli tarpeen ohjelmoida päivän kokeen kulku kiihdyttimeen. 

Juuri  kun Alec oli  lähdössä,  hän havaitsi,  että  hänelLi  vieläkin  olivat  jaloissaan
voimistelutossut.  Ne olivat  kastuneet  suihkussa samoin kuin tossujen sisällä olleet
sinivalkoraidalliset sukatkin. 

Viime  aikoina  häntä  vaivanneet  oudot  unet  olivat  tehneet  hänet  hajamieliseksi.
Onneksi  vain  kukaan  ei  ollut  keksinyt  katsoa  hänen  jalkojaan.  Alec  istuutui
pukeutumisnurkauksen penkille, irrotti märät sukat ja kengät, kuivasi jalkansa, ja otti
omat työkenkänsä. Ne olivat jonkin verran kuluneet mukavat ruskeasta nahasta tehdyt
umpinaiset  kalossit,  joista  jotkut  laitoksen  henkilökuntaan  kuuluvat  väittivät,  että
Alec  oli  saanut  ne viisitoistavuotispäivälahjaksi.  Mutta  kukaan ei  ollut  onnistunut
vahvistamaan tai kumoamaan huhua. 

Puku hiukkasen roikkuen Alec lähti harppomaan ulos voimisteluosastosta. Hän oli
viipynyt siellä puolta tuntia kauemmin kuin mitä oli aikonut, eikä hän ehtisi syödä
normaalia  aamiaistaan.  Hän  joutuisi  odottamaan  päivälliseen,  joka  syötiin
puolenpäivän aikoihin. Siihen mennessä saattaisi vielä tulla nälkä, mutta sille ei tällä
kertaa voinut mitään. Alecin oli vain toivottava, että hän ehtisi edes jossakin välissä
naukata kupin kahvia automaatista. 

Alec  käveli  rivakasti  ulos  rakennuksesta,  joka  sijaitsi  suunnilleen
lineaarikiihdyttimen  itäpäädyn  ja  kaupungin  eteläreunan  puolivälissä,  satakunta
metriä  kaupungin  eteläpuolella.  Rakennus  oli  ulkoapäin  katsoen  tyypillinen
tutkimusrakennelma.  Sen  ulkonäköön  ei  ollut  kiinnitetty  paljon  minkäänlaista
huomiota: rakennus oli kulmikas ja koostui kahdesta siivestä. Itäsiivessä oli joukko
opetus- ja tutkimustiloja, lännen puoleisessa suhteellisen hyvin varustetut vapaa-ajan
alueet.  Rakennuksen  tältä  ovelta  johti  kiihdyttimen  päätyrakennuksen  pohjoiselle
ovelle  vain  kivetty  puolentoista  metrin  levyinen  polku,  joka  oli  tarkoitettukin
pelkästään jalankulkijoille. Suunnittelijat eivät olleet koskaan katsoneet tarpeelliseksi
liikkua pintakulkuneuvoilla näin lyhyitä matkoja. Mikä oikein olikin. 

Aurinko oli  noussut  äskettäin ja  paistoi  nyt  parin kilometrin päässä olevan Emi
Koussin rinteiltä venyttäen kaikki varjot tavattoman pitkiksi. Ilma oli vielä viileätä,
mutta  Auringon  lämpövaikutus  tuntui  jo  siinä,  että  hiekan  pinnassa  ilma  alkoi
lämpötilaerojen vaikutuksesta väreillä. 

Kävellessään Alec mietti koetta, jonka he tulisivat suorittamaan. Hänelle tämä koe
oli  tavattoman  tärkeä,  vaikka  se  periaatteessa  suoritettiinkin  täsmälleen  samalla
tavalla  kuin mitä monet  aikaisemmat ja muidenkin tutkijoiden tekemät kokeet  oli
suoritettu. Vain jotkut käytettävät hiukkaset poikkesivat aikaisemmista. Mutta ennen
kaikkea oli  uutta se, että tämä koe tulisi  melkoisen varmasti  osoittamaan oikeaksi
hänen uuden ylisuhteellisuusteoreettisen painovoimateoriansa, joka tulisi rikkomaan
monia vanhoja käsityksiä gravitaatiosta. Ja hänen tutkimustensa mukaan se saattaisi



tehdä  mahdolliseksi  pysäyttää  ajan  avaruuslennoilla  jo  paljon  valon  nopeutta
alhaisemmilla nopeuksilla. Näistä seikoista hän ei ollut vielä kertonut kenellekään.
Hän  oli  valmistellut  teoriansa  kaikessa  hiljaisuudessa,  ja  hän  olikin  päättänyt
paljastaa  kaikki  johdattelemansa  näkökohdat  vasta,  jos  koe  onnistuisi  odotusten
mukaan. Jos sen sijaan koe epäonnistuisi, hän kertoisi vain pääpiirteet, tai kenties ei
niitäkään. Mahdollisesti hän vain läpikävisi teoriansa, etsisi siitä virheet, ja yrittäisi
uudelleen. Sitä oli vielä liian aikaista ajatella kovinkaan pitkälle. Kuten hänen isänsä
oli aina sanonut: Huonot mahdollisuudet pitää aina ottaa huomioon, mutta niitä ei saa
murehtia sen pidemmälle, elleivät ne toteudu. 

Alecin isä oli ollut levänviljelijä Krimin niemimaan länsirannalla. Isä oli omistanut
hehtaarin verran maata ja pari neliökilometriä vesialuetta jossa viljeltiin punaleviä.
Punalevät olivat erinomaista eläinrehua, joksi ne oli  helppo valmistaa kohtuullisin
kustannuksin. Alec oli joskus auttanut isäänsä levien istutuksessa ja korjaamisessa. Se
oli  ollut  suorastaan  hauskaa  jopa  Alecista,  joka  yeensä  piti  vain  lukemisesta  ja
luonnosta. 

Alec oli  pitänyt metsästä,  jota heidän maallaan oli  ollut pieni kaistale.  Mahtavia
kuninkaallisia tammia ja lehmuksia, jotka antoivat kaikkien istua varjossaan. Ne eivät
halveksineet kenenkään asenteita, vaan hyväksyivät kaikki kulkijat sellaisina kuin he
olivat.  Niiden  vilpoisissa  varjoissa  oli  ollut  hyvä  lukea,  jos  muualla  oli  sattunut
olemaan niin kuuma, ettei jaksanut edes maata auringossa. Joskus Alec oli saattanut
kesken  lukemisensa  pysähtyä  pitkäksi  aikaa  seuraamaan  jotakin  muurahaista  tai
mittarimatoa, joka pyrki ylös valtavan puun runkoa. 

Mutta sitten muurahaiset olivat kuolleet alueelta sukupuuttoon suuren kaasuvuodon
yhteydessä. Onneksi kaasu oli ollut niin mietoa, ettei se oLut vahingoittanut kasveja,
vaan ainoastaan pikkueläimiä.  vielä silloin,  kun Alec oli  jättänyt  kotiseutunsa,  oli
seutu ollut täysin vailla muurahaisia. Mutta ehkä muurahaiset jo nyt toistakymmenen
vuoden jälkeen uhmasivat saastetta, ja pyrkivät palaamaan alueelle. Toivottavasti. 

Nuori innokas tutkija oli tarkkaillut kaikkea mahdollista. Seitsenvuotiaana hän oli
pystynyt  erottamaan  viisitoista  eri  muurahaislajia,  jotka  liikkuivat  metsässä.  Hän
pystyi  määrittämään  puun  iän  muutaman  vuoden  tarkkudella  sen  rakenteen
perusteella. Mutta yli kaiken häntä olivat kiinnostaneet aineen rakenneosaset. Mitä
tapahtuisi, jos hän jakaisi kirjanlehden aina pienenpiin ja pienempiin osasiin, kunnes
ei enää pystynyt hajottamaan sitä pienemmäksi? Jo pikkupoikana Alec oli tuntenut
kaikki alkeishiukkaset jotka vain olivat löytyneet hänen käsiinsä saamistaan kirjoista.
Hän oli myös ymmärrtänyt, mitä mikin oli, ja millaisia ominaisuuksia sillä oli. 

Punalevät  oli  kylvetty  mereen  huhtikuun  puolivälissä.  Tätä  ennen  niitä  oli
kasvatettu sisällä altaissa kuukauden verran syksyllä talletetuista yksilöistä. 

Suuret sisäkasvatusaltaat olivat olleet heidän kotitalonsa itäpäätyyn lyhyen käytävän
avulla yhdistetyssä hallissa. Hallin seinät ja katto olivat oleet läpinäkyvää muovia,



joka  päästi  lämmön sisään  vaan  ei  ulos.  Väitettiin,  että  tämän rakenteen keksijät
olivat  saaneet  ideansa  Venuksen  paksusta  kaasukehästä.  Kahden  sopivasti  valitun
muovilaadun  väliin  oli  sijoitettu  kaasua,  joka  sisälsi  huomattavasti  hiilidioksidia.
Tiedemiehet olivat luonnollisestikin pian rakenteen keksimisen jälkeen onnistuneet
osoittamaan,  että  tämän  kattorakenteen  lämpötaloussysteemi  oli  kokonaan  toinen
kuin se, joka vaikutti Venus-planeetan ilmakehässä. 

Talvella levät eivät voineet kasvaa, mutta huhtikuussa oli jo niin lämmintä, että ne
alkoivat lisääntyä nopeaan tahtiin heti päästyään auringon valoon. 

Keväällä  levien  vesialuetta  vain lannoitettiin  silloin tällöin jätteistä  valmistetulla
ravinteella. Levien korjuu alkoi kesäkuussa. Levät lisääntyivät niin nopeasti, että niitä
pystyi korjaamaan yhden täyden työpäivän joka viikko aina syyskuun loppupuolelle
saakka Heidän tilaltaan leviä saatiin yhdellä korjuukerralla useita kymmeniä tuhansia
kiloja. vuodessa alue tuotti niin paljon, että sen tuotto riitti rehuksi koko maakunnan
karjalle. 

Levistä  voitiin  valmistaa  ravintoa  myös  ihmisille.  Varsin  yksinkertaisilla
menetelmillä siitä saatiin maidon kaltaista nestettä, tai ne saatiin maistumaan lihalta
tai omenalta. Levistä saatiin myös taloudellista sokerivalmistetta. Kaikin puolin levä
oli etevä kasvi, ja se olikin antanut hänen kodilleen kohtalaisen hyvän toimeentulon. 

Alecin ajatukset keskeytyivät, kun hän astui sisään tutkimusrakennuksen avoimesta
ovesta. (Ovessa oli erinomaisen nerokas äänieristys: ohut kalvo, joka värähtelyllään
sekoitti kaikki äänet niin ettei niistä saanut selvää edes tietokoneseulonnalla.) Kaikki
tarvittavat henkilöt olivat jo sisällä. 

Siellä  olivat  neljäkymmentä  teknistä  avustajaa  odottamassa  ohjeita  Alecilta.  He
eivät  saaneet  tehdä  mitään  koejärjestelyjä  ilman,  että  olivat  saaneet  ohjeet
henkilökohtaisesti  kokeen  ohjaajalta.  Joskus  Alec  epäili,  etteivät  nämä  ihmiset
pystyisi  lainkaan  itsenäiseen  työskentelyyn.  He  olivat  kuin  robotteja,  jotka  oli
ohjelmoitu  järjestämään  tavattoman  pieniä  hikkasmaaleja  oikeille  kohdilleen.
Paikalla olivat myös Ildor Wasek ja Hadon Areter, jotka ties mistä syystä tahtoivat
seurata maalien järjestämistä. Ainakin Alec uskoi, että Hadonille tämä työ ei esittäisi
mitään uutta. Toisaalta Ildor oli Alecin mielestä maallikkona tuskin todennäköinen
ymmärtämään  työtä.  Silti  Ildorin  mustat  viikset  värisivät  jännityksestä  hänen
odottaessaan työn aloittamista. 

Hadon  oli  ulonäöltään  tyypillinen  fyysikko.  Hänellä  oli  hieman  sekainen
harmaantuva  tukka,  pienet  punaiset  viikset  ja  älykkäät  kasvonpiirteet.  Hän  käytti
sarvisankaisia silmälaseja, vaikka piilolasit olivat jo aikoja kehittyneet niin pitkälle,
että niitä oli vaikea erottaa alkuperäisestä sarveiskalvosta. Alec itse käytti piilolaseja,
koska muutoin hän oli hiukan likinäköinen. 

Hadonin puku oli hivenen ryppyinen ja kulunut, ja kyynärpäitä peittivät nahkaiset



suojapaikat. Kaikenkaikkiaan hänen pukeutumisensa ei paljoakaan poikennut Alecin
pukeutumisesta. Tällainen pukeutuminen vieraassa laitoksessa tosin kieli melkoisesta
huolimattomuudesta  pukeutumisessa  kotioloissa,  mutta  itseasiassa  Hadon pukeutui
kotioloissa paljon paremmin kuin täällä ollessaan.

Ildor oli jonkin verran erilainen. Hänellä oli tummanruskea tukka ja mustat viikset,
joita  hän  vähän  väliä  näykkäsi  kielellään  hermostuneesti.  Hän  pukeutui  erittäin
siististi  ja  pystyi  vaateillaan  peittämään  miltei  täydellisesti  poliitikkomaisen
liikalihavuutensa. Hän painoi hiukan yli  satakymmenen kiloa. Ruskean puvun alta
pilkotti esiin valkoinen kauluspaita ja ruskearaitainen solmio. Sekä puku että solmio
olivat aivan sileitä, ja Alec ihmettelikin, missä hän oli saanut pukunsa silitettäväksi
tässä kaupungissa. Ehkä vieraille järjestettiin parempi palvelu kuin kanta-asukkaille. 

Kaikenkaikkiaan kaksi miestä muodostivat varsin epätasaisen näköisen parin. Mutta
siitä huolimatta molemmat olivat päteviä omilla aloillaan ja näyttivät tulevan toimeen
yhtä lailla keskenään kuin kaikkien tapaamiensakin ihmisten kanssa. 

Alec  selvitti  itsekunkin  työpaikat,  ja  kertoi  tarkistuspisteiden  välisessä
yhteydenpidossa  käytettävät  ajankohdt,  siis  ajat,  jolloin  kukin  ilmoitti,  mitä  oli
vartioaikaltaan  havainnut.  Ajat  oli  järjestettävä,  jottei  koskaan  sattuisi  kahta
tarkkailupistettä  langalle  yhtäaikaa.  Yksioikoisten  yhteyslaitteiden  vuoksi  äänet
tällöin sekoittuisivat, eikä vastaanottaja saisi niistä minkäänlaista selvää.

Hadonille ja Ildorille Alec esitteli kohdat, joiden seuraaminen valmistelujen aikana
voisi olla mielenkiintoisinta. Yleensähän tällainen työ oli tylsää rutiinia, ja siksi sitä
suorittikin  suuri  avustajien  joukko.  Mielenkiintoisimpien  nähtävien  joukossa  Alec
mainitsi  Hadonillekin  oudon  menetelmän,  jolla  yksittäisiä  lyhytikäisiä  hiukkasia
voitiin kiinnittää pitkiksi ajoiksi liikkumattomiksi maaleiksi. Ne olivat sijoitettuina
kiihdyttimen  länsipäähän,  jonne  pääsi  parissakymmenessä  minuutissa  autolla
kiihdyttimen jommalla kummalla puolella olevaa tietä pitkin. Alec suositteli miehille
pohjoista  tietä,  joka  oli  eteläistä  paremmassa  kunnossa.  Ja  pohjoiselta  tieltä  he
voisivat  matkan varrella tutustua muihin tarkkailupäätteisiin,  joihin vain harvoihin
pääsi etelästä käsin. 

Hadon ja Ildor ottivat vihjeet kiinnostuneina vastaan, mutta päättivät ensin tutustua
hiukkasten  alkukiihdytyslaitteistoihin,  joita  he  pyysivät  muuatta  teknikkoa
esittelemään. Alec jätti heidät tähän puuhaan, ja lähti itse rakennuksen kellariin, joka
itseasiassa oli koko laitoksen sydän. Alecin olisi ohjelmoitava kiihdytin suorittamaan
päivän tehtävät, mikä ei ollut aivan yksinkertainen työ. 

Ohjelmointitietokoneen  luokse  päästyään  Alec  huokasi  helpotuksesta  saadessaan
välillä  olla  rauhassa.  Hän  istuutui  syöttöpöydän  ääreen  ja  alkoi  syöttää  koneisiin
kokeen ohjelmaa.  Koejärjestely oli  liian monimutkainen,  tai  ainakin tapahtui  liian
nopeaan tantiin, jotta sitä voisi ohjata käsin. 



Ohjelman  Alec  syötti  taskustaan  kaivamastaan  useita  sivuja  käsittävästä
paperipinosta, joka oli kenelle tahansa maallikolle täysin käsittämätöntä tekstiä. Se
oli ohjelmointikieltä. Kahta innokasta tarkkailijaa Alec ei ollut kutsunut tänne, vaikka
ohjausjärjestelmä varmasti oli yksi laitoksen mielenkiintoisimmista osista. Hän halusi
tehdä työnsä rauhassa, ja niinpä jopa ovessa Alecin selän takana luki suurin kirjaimin
pahvinpalaan kirjoitettuna: 'Saa häiritä vain äärimmäisen tärkeillä asioilla.' 

* * *

Kello oli muutamaa minuuttia vaille yksi, tai siis kolmetoista, kun Ildor Wasek ja
Hadon Areter koputtivat varovaisesti ohjelmointihuoneen ovelle. Alec oli suorittanut
ohjelmointia  miltei  tauotta  lähes  kuuden tunnin  ajan ja  oli  juuri  saamassa  työnsä
päätökseen. Koe suoriutuisi nyt automaattisesti, kun sen vain kytki päälle.

"Sisään", Alec huudahti enää välittämättä siitä, että saisi seuraa. 

Miehet tulivat sisälle, ja Alec aikoi juuri kysyä, mitä heillä oli asiaa, kun muisti, että
oli kutsunut heidät, ja luvannut selostaa heille kokeen kulun tarkemmin. Alec viittasi
heidät  istumaan tuoleille,  joita  oli  hajallaan  huoneessa  monien laitteiden käyttäjiä
varten varattuina. Nykyisellään vain pääpöytä, jonka ääressä Aleckin oli, oli käytössä
jatkuvasti.  Muita  käytettiin  vain  pääpöydän  rikkoontuessa,  sekä  laskemiseen,  jos
pääpöydän  käyttäjällä  oli  mukanaan  avustaja,  joka  suoritti  tietokoneohjelman
matemaattista käsittelyä. 

Alecin aloittaessa selostuksensa miehet  kuuntelivat  erittäin tarkkaavaisesti,  mutta
kertomuksen  edistyessä  heidän  mielenkiintonsa  alkoi  herpaantua.  Hadonille
yksityiskohdat  olivat  tuttua  rutiinia,  ja  Ildorin  kiinnostusta  häiritsi  se,  että  hän
ymmärsi tapahtumainkuvauksesta vain hajanaisia kohtia sieltä täältä. 

"Koe aloitetaan kiihdyttämällä ryhmä protoneja tämän rakennuksen maanpinnalla
olevassa kerroksessa, siis laitteilla jotka tekin olette aamun kuluessa nähneet. Protonit
lähetetään  ensimmäisellä  kerralla  kiihdyttimeen  sellaisinaan,  vasta  myöhemmissä
vaiheissa  niitä  muunnellaan  tarpeen  mukaan  voimakentillä  ja  energeettisillä
hiukkassuihkuilla. Ensimmäiset protonit törmäävät kahden kilometrin kiihdyttämisen
jälkeen suhteellisen pienellä nopeudella, tässä vaiheessa nopeus on noin 98 prosenttia
valon nopeudesta, poikittaiseen neutrinosuihkuun..." 

Iähän tapaan selonteko jatkui miltei puolen tunnin ajan. Alec selosti kokeilun useat
kymmenet  erilaiset  vaiheet,  joissa  kokeiltiin  erilaisia  nopeuksia,  suuntia,  ja
voimakenttiä  samaten  kuin  erilaisia  kiihdytettäviä  hiukkasia  ja  erilaisia  maaleja.
Silloin tällöin Ildor tai  Hadon esitti  jonkin välihuomautuksen,  joihin Alec vastaili
kohteliaasti,  vaikka  pitikin  monia  huomautuksia  vähintäänkin  kummallisina,  jopa
älyttöminä. 

Kun  istunto  päättyi,  lähti  jopa  Hadon  sieltä  pikemminkin  hämmentyneenä  kuin



asioita  selville  saaneena.  Niin  suuren  vaikutuksen  Alecin  täsmällinen  ja
järjestelmällinen tutkimus ja suuri älykkyys olivat tehneet jopa häneen, vaikka häntä
pidettiin instituuttinsa selvästi parhaana hiukkasfyysikkona. 

Mutta  yhtä  asiaa  Hadon  ei  ollut  saanut  irti  Alecin  selostuksesta,  vaikka  olikin
yrittänyt eritellä sitä tarkoin. Mikä tarkoitus tällä kokeella oli? Hadon oli jopa tehnyt
useita  tähän suuntaan yrittäviä  välikysymyksiä,  mutta  Alec  oli  kiertänyt  ne  taiten
paljastamatta mitään kokeen päämäärästä. 

Mutta  kaipa  se  selviäisi  aikanaan.  Varmaankin  Hariadanilla  oli  hyvät  syyt  olla
kertomatta tutkimuksensa aihetta ennen kokeen suorittamista. Monet muutkin tutkijat
tekivät  niin,  siis  eivät  kertoneet  teorioistaan  kenellekään  ennen  kuin  saivat
vahvistuksen  niiden  oikeutuksesta.  Ja  jos  todistivat  teoriansa  vääriksi,  he  eivät
koskaan maininneet kenellekään yrittäneensäkään kyseistä teoriaa. 

Kokeen oli määrä alkaa kahdelta, joten Alecille jäi puolen tunnin verran vapaata
aikaa.  Hän  päätti  lähteä  syömään  päivällisensä,  joka  oli  kiireessä  jäänyt  väliin.
Normaalistihan päivällinen oli kahdeltatoista. Alec oli ollut niin syventynyt työhönsä,
ettei ollut huomannut ajan kulumista, ja ateria oli jäänyt syömättä. Mutta nyt kun hän
ei tehnyt mitään, nälkä vaivasi jo pahan kerran, eihän han ollut syönyt mitään sitten
edellisen illan. 

Ruokasali oli tutkimuslaitoksen samassa osassa kuin voimistelutilatkin, joten Alecin
oli käveltävä sinne. Sinne olisi päässyt helpommallakin tunnelihissin avulla suoraan
ohjelmointihuoneen eteisestä, mutta Alec käveli mieluummin raittiissa ulkoilmassa.
Fyysikolle ilmaa oli muutenkin tarjolla liian vähän. 

Automaattisesta  keittiöstä  Alec  tilasi  päivän  lämminruoka-annoksen  sekä  lisäksi
mahtavan pinon voileipiä. Hän oli todella nälkäinen. 

Normaalisti keittiö ei ollut toiminnassa tähän aikaan päivästä, mutta pitkälle viedyn
automaationsa ansiosta keittiö tiesi aina, jos joltakulta laitoksessa olevalta oli jäänyt
ateria  väliin.  Jos  jokin  ateria  jäi,  keittiö  piti  sitä  lämpimänä  vielä  kaksi  tuntia
normaalin ruokailuajan jälkeen. Sen jälkeen keittiö lopetti automaattisesti ja katkaisi
itsestään virran seuraavaan ateria-aikaan saakka. Niinpä aterian syömättä jättäminen
aiheutti  häiriöitä,  ja  seuraavan  aterian  ensimminen  ottaja  sai  yleensä  oman
annoksensa lisäksi kaikkien niiden edellisen aterian annokset, jotka olivat jättäneet
ruoan väliin.

Alec  ruokaili  kaikessa  rauhassa  yksinään  ja  palautti  sitten  ruokailuvälineet
keittiölle. Kiihdyttimen itäpäädyn rakennukseen hän palasi täsmälleen kahdelta. 

Siellä  olivat  kaikki  valmiusasemissa,  ja  niinpä itäpäädyssä  olikin Alecin,  Hadon
Areterin ja Ildor Wasekin lisäksi vain kahdeksan henkilöä. 



"Pannaan toimeksi", Alec sanoi koruttomasti heti ovelta. Hän oli itsekin jännittynyt,
vaikka  hyvin  harvoin  yleensä  jännitti  mitään.  Mutta  tilanne  olikin  outo  kuin
Hariadanin  kihlasormus.  (Outo  kuin  Hariadanin  kihlasormus  oli  hänet  tuntevien
Fysikon Cityn asukkaiden keskuudessa syntynyt sanonta. Se johtui yksinkertaisesti
siitä,  että  Alecilta  puuttui  vasen  nimetön,  ja  se,  mihin  sormeen  Alec  panisi
kihlasormuksen, jos joku saisi hänet joskus kihlautumaan, oli yleisenä vedonlyönnin
aiheena. Mutta vetoa ei ollut vielä ratkaistu, ja alkoi näyttää epävarmalta, tultaisiinko
sitä  koskaan  ratkaisemaankaan.)  Tässä  oli  todistettavana  Alecin  tähän  asti  suurin
teoria, ja oli syytä uskoa, että se tulisi myös jäämään hänen suurimmakseen ja nousisi
merkittävänä historiankirjoihin. Jos se todistettaisiin oikeaksi. 

"Tarkista  Satilta  magneettikentät",  antoi  Alec  ensimmäisen  määräyksen  yhdelle
kahdeksasta avustajasta, joka heti ryhtyi työhön. 

Auringon  ja  planeettojen  magneettisten  häiriöiden  tarkistaminen  oli  suoritettava
juuri ennen kokeen aloittamista, koska magneettikentissä saattoi tapahtua hienoisia
muutoksia  hyvinkin  nopeasti,  ja  pienetkin  häiriöt  saattoivat  sekoittaa  kokeita
enemmän kuin maallikko saattaisi kuvitellakaan. 

Mainittu Sat oli Fysikon Cityn yläpuolella kiertävä geosynkronisatelliitti, joka oli
koruttomasti  saanut  nimekseen  Satelliitti,  mikä  oli  nopeasti  yleisessä  käytössä
lyhentynyt  Satiksi.  Satelliitilla  toimi  erittäin  hyvin  varustettu  observatorio.  Siellä
työskenteli jatkuvasti yksi henkilö. Suurten tähtitieteellisten tapahtumien tutkimisen
ajaksi sinne kyllä mahtui viisikintoista tutkijaa, mutta niin suuren määrän pitäminen
ylhäällä jatkuvasti oli kannattamatonta, siitä ei ollut kuluja vastaavaa hyötyä. Yksikin
mies  pystyi  suorittamaan  tällaiset  pienet  tehtävät,  kuten  auringon  aktiivisuuden
ajankohtaisten tietojen ilmoittamisen maahan. Satelliitin monet havainnot syötettiin
radiolla  maahan,  missä  ne  tallennettiin  magneettinauhalle,  mistä  niitä  voi  kuka
tanansa pientä maksua vastaan käyttää hyväkseen. 

Onneksi aurinko ja planeetat olivat sillä kertaa aivan hiljaa, joten koe voitiin aloittaa
kytkemättä päälle häiritseviä magneettikentän kumoavia laitteita. Nämä laitteet veivät
toiminnassa  ollessaan  hyvin  paljon  tilaa,  ja  olisivat  siksi  haitanneet  tehokasta
työskentelyä.  Magneettivastus  oli  vielä  kehittelyn  alainen  laite,  ja  vaikka
taskukokoista  oli  yritetty  keksiä  jo  kauan,  olivat  pienimmät  tähän  mennessä
aikaansaadut kylpyammeen kokoisia ja painoivat tuhatkunta kiloa. 

Seuraavaksi  Alec  pyysi  kytkemään  laitteisiin  virran.  Tämä  tapahtui  viereisessä
huoneessa  olevasta  pääkatkaisijasta,  joka  oli  onnettomuuksien  varalta  katsottu
paremmaksi sijoittaa eri huoneeseen kuin varsinaiset generaattorit ja itse kiihdytin.
Kun virta kytkettiin päälle,  alkoi mahtavien äänieristystenkin läpi kuulua huminaa
valtavien käämien saadessa energiaa ja muodostaessa magneettikenttänsä. 

Nyt puuttui enää vain toimintakäsky, jonka Alec antoi laitteelle punaisesta vivusta,
jonka  vieressä  luki  suurin  kirjaimin:  'Tähän  vipuun  koskeminen  ilman



kokeenohjaajan lupaa ehdottomasti kielletty.' 

Aamupäivän  aikana  syötetty  ohjelma  ja  asennetut  maalit  huolehtisivat  lopusta.
Ihmisten tehtäväksi jäi enää vain kokeen tarkkaileminen ja tulosten arkistoiminen. Ei
sillä että sekään olisi  ollut helppo tehtävä näin suuressa mittakaavassa.  Jokaisessa
tarkistuskohdassa  tultaisiin  arkistoimaan  kymmeniä  tuhansia  valokuvia  ja
kenttävoimakkuusdiagrammeja  kokeen  aikana  ja  sen  jälkeen.  Ja  luonnollisesti  oli
myös valvottava, että oikeat hiukkaset olisivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos
jonnekin pääsisi vääriä alkeishiukkasia, olisi koe välittömästi keskeytettävä. 

Toiminnan alkaessa oli  jokaisessa tarkistuskohdassa tarkkailijoita paikoillaan.  He
seurasivat  pääasiassa  kuplakammioiden  televisiokuvia,  mutta  myös  muilla  tavoin
saatavia  lukuarvoja.  Tarvittaessa  he  pystyivät  hidastamaan  tai  peruuttamaan
kuplakammioista saamiaan kuvia, jos jotakin mielenkiintoista ilmenisi. 

Mutta heti ensimmäisten kuvien tultua ilmestyi ensimmäisen pisteen tarkkailijoiden
kasvoille hämmästynyt ilme. Ilme ei johtunut siitä, mitä tapahtui, vaan paremminkin
siitä, mitä ei tapahtunut. Sillä ei tapahtunut yhtään mitään. Kaikki hiukkaset etenivät
omilla radoillaan, törmäyksiä ei tapahtunut. Hiukkaset jopa näyttivät väistelevän, jos
törmäyksen mahdollisuuksia muutoin olisi ollut. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan
olisi  jo ensimmäisessa tarkistuspisteessä pitänyt esiintyä kymmeniä törmäyksiä,  ja
muissa jatkuvasti enemmän. 

Asiasta  ilmoitettiin  välittömästi  Alecille,  joka  hämmästyi,  mutta  tuli  kuitenkin
siihen  tulokseen,  että  törmäyksettömyys  oli  mahdollista.  Todennäköisyys  oli  joka
tapauksessa  vain  todennäköisyys.  Ei  lanttikaan  pudonnut  aina  joka  toinen  kerta
kruunaksi,  joka  toinen  klaavaksi.  Oli  mahdollista  saada  kymmenen  kruunaa
peräjälkeen, todennäköisyys vain oli pieni. 

Mutta  hämmennys kasvoi,  kun toinen tarkistuspiste  ilmoitti  samoin,  ettei  yhtään
törmäystä ollut sattunut. Ja kun kolmas piste ilmoitti saman tuloksen, alkoi tuntua,
että jossakin oli jotakin vialla. Tämä ei yksinkertaisesti ollut mahdollista. 

"Ylityspuhelu  tarkistus-kahdeksasta",  ilmoitettiin  sitten  Alecille,  joka  ryntäsi
välittömästi kuuntelemaan. 

Ylityspuhelu oli  menetelmä,  jolla  muiden tarkistuspisteiden äänet  voitiin  ylittää,
vaikka ei olisi oma ilmoitusvuoro. Sitä oli lupa käyttää vain kun jotain hyvin tärkeätä
tapahtuisi, sekä katastrofitilanteissa. Ja nyt oli kyllä tarpeen odottaa jonkin tuloksen
saamista.  Ei  kokonainen  koeosio  voinut  sentään  mennä  ohi  ilman  ainoatakaan
törmäystä.



Neljäs luku:

Toinen kokous 

Kaksikymmentäkolme valkoisiin viittoihin sonnustautunutta hahmoa kokoontuivat
jälleen samaan saliin. Nyt heidän ilmeensä olivat kireitä, ja jotkut keskustelivat hiljaa
tullessaan sisälle pariovista. Muutamassa minuutissa oli koko joukko paikoillaan, ja
ovet  sulkeutuivat  välittömästi  heidän  jäljessään.  Hahmot  jäivät  odottamaan
tuoleilleen yhä varovasti  keskustellen.  He ainakin aavistivat,  miksi  heidät  oli  tällä
kertaa  kutsuttu  koolle.  Ja  jos  heidän  aavistuksensa  oli  oikea,  tulisivat  annettavat
ohjeet olemaan vastoin heidän koulutustaan, ja vastoin heidän yleisiä periaatteitaan,
mutta heidän olisi pakko noudattaa onjeita. Ja se juuri teki tunnelman kireäksi.

Valkotukkainen  ja  valkopartainen  vanhus  seisoi  pienessä  syvennyksessä  salin
toisella  sivuseinällä  ja  seurasi  hänelle  lukupäätteeseen  ilmestyvää  tekstiä.  Tekstin
tuoma viesti ei ilmeisesti miellyttänyt häntä, sillä hänen kasvonsa punoittivat hiukan.
Vain  vaivoin  hän  sai  estettyä  ajatustensa  näkymisen  kasvoiltaan,  niin  että
ponnistukset ajatusten peittämiseksi olivat kenen tahansa helposti havaittavissa.

Pöydän eriväriset lamput välkkyivät rytmikkäästi tuoden olemassaolonsa selkeästi
ilmi samalla kun televisioruutu syötti jatkuvasti uutta tekstiä. Aina kun vanhus oli
lukenut  yhden  ruudullisen,  hän  kosketti  pientä  levyä  ruudun  reunuksessa  sen
vasemmalla puolella, ja ruutuun vaihtui uusi tekstisivu. ovien sulkeutumisen jälkeen
hän luki vielä kolme tai neljä ruudullista, kääntyi sitten saliin päin ja käveli raskain
askelin ajatuksiinsa vaipuneena salin toiseen päätyyn, aivan sinne tulleiden valkoisten
hanmojen täyttämän tuolirivin eteen.

Vanhus  oli  nyt  vaihtanut  valkoisen  viittansa  vaaleaan  harmaaseen,  joka  oli
reunustettu vain hiukan tummetmalla päärmeellä. Mutta väri ei suinkaan tehnyt häntä
mitättömämmän näköiseksi,  vaan päinvastoin  toi  nyt  Vanhan testamentin Jumalan
lisäksi mieleen kansantarinoiden mahtavat velhot.

Vanhus tarkkaili  salissa  istuvia  hetken aikaa äänettömästi,  ja  viittasi  sitten kaksi
rivin päässä istuvaa muita vanhempaa hahmoa tulemaan perässään. Hän käveli ulos
salista sen tässä päässä olevan parioven oikeasta puoliskosta. Kaksi hahmoa nousivat,
ja seurasivat hänen jäljessään muiden jäädessä paikoilleen odottamaan. Muut hahmot
tiesivät,  ettei  heidän oletettu  olevan uteliaita  tämän poistumisen johdosta.  Asia  ei
yksinkertaisesti kuulunut heille.

Kului vain viitisen minuuttia, kun kaksi miestä tulivat takaisin paikoilleen, ja vajaan
minuutin  sen  jälkeen  myös  vanhus  seurasi  heitä.  Ovien  takana  oli  vanhuksen
yksityinen  työhuone,  jonne  kutsu  tiesi  aina  todella  vakavia  asioita.  Kaksi  miestä
hallitsivat  kasvojensa  ilmeet  hyvin,  kun  kaikki  kääntyivät  seuraamaan  heidän
sisääntuloaan.  Mutta  heidän  ajatuksensa  olivat  kuumeisia;  nyt  asiat  olivat  todella
vaikealla tolalla.



Istuuduttuaan kaksi miestä käänsivät kasvonsa juuri sisään tulevaan vanhukseen, ja
kaikki muut hahmot tekivät samoin. Hahmot odottivat, että heille kerrottaisiin, mitä
oli tapahtunut, ja mitä tämän johdosta tulisi tehdä. He tiesivät nyt, että jotakin hyvin
vakavaa oli sattunut.

Vanhus epäröi hetken, ennen kuin alkoi puhua. Hänen äänensä oli yhä varma, mutta
nyt  sen  läpi  kuulsi  hienoinen  alistuminen.  Se  ikään  kuin  pyrki  suostuttelemaan
kuulijoita omalle kannalleen. Se ei enää ollut ehdottoman auktoriteetin ääni, se kuului
viisaalle  neuvonantajalle,  joka  toivoi  pätevin  perusteluin  saavansa  kuuntelijat
puolelleen. Erona oli vain se, että vanhus tiesi, että häntä toteltaisiin joka tapauksessa,
hahmojen oli pakko totella. Ja jotenkin tuntui siltä, että juuri se teki hänet surullisen
tuntuiseksi, se että hän tiesi sanojensa olevan kuulijoille ehdoton käsky.

"Luin  juuri  valtakunnan  johdon  kirjeen.  Olemme  saaneet  käskyn  tunota  Alec
Hariadan." vanhus aloitti vaikeimmasta. "Hän on saanut tietää, tai ainakin on melkein
varma, että me olemme olemassa, ja sen johto katsoo liian vaaralliseksi. Hänet on
tuhottava,  ja  nopeasti,  ennen  kuin  hän  saa  ajatuksensa  selviksi  ja  kertoo  meistä
kenellekään. Sillä johto antoi määräyksen, että tieto ei saa levitä, sen leviäminen on
estettävä keinoista välittämättä. Ihminen ei ole vielä riittävän kypsä vastaanottamaan
ajatusta avaruusvieraista."

Sali  kohahti,  sillä  tappaminen  oli  jotakin  aivan  tavatonta.  Kuulijoille  ei  ollut
koskaan kerrottu niistä kymmenistä koulutettavista, jotka maassa oli jouduttu vuosien
mittaan  eliminoimaan.  Ihmiset  olivat  hyvin  oikullisia,  mutta  juuri  se  teki  heidät
toisaalta niin arvokkaiksi. Vanhus hiljensi salin raivoisalla kädenliikkeellä, ja jatkoi
sitten taas rauhoittuen:

"Viime  yönä  -  tehän  osaatte  jo  kaikki  käyttää  maan  aikaa?  -  siis  viime  yönä
kymmenen  teistä  kävi  Fysikon  Cityssä  manipuloimassa  lineaarikiihdytintä.  Tällä
kiihdyttimellä Alec Hariadanin piti suorittaa koe, joka olisi vahvistanut hänen uuden
teoriansa.  Kuten  muistanette,  tämä  manipulointi  oli  tarpeen  Alecin  kehityksen
hidastamisen  alkuvalmisteluna.  Alec  oli  kehittynyt  liian  nopeasti,  ja  oli  juuri
keksimässä meidät.

Meidän oli  täältä käsin määrä ohjata kiihdyttimeen asennettujen laitteiden avulla
kaikki hiukkaset törmäämättöminä toistensa ohitse. Työmme kuitenkin epäonnistui.
Jos jollekulle se ei vielä ole selvää, korostan vielä varmuuden vuoksi, ettei se ollut
kenenkään  syy.  Epäonnistuminen  vain  johtui  näistä  laitteista.  Ne  ovat  erittäin
monimutkaisia,  ja  siksi  toiminnaltaan  epävarmoja.  Ne  ovat  yntä  virhearkoja  kuin
ihmiset.

Sivumennen sanoen, nämä asennetut  laitteet on jo tuhottu. Ne hajotettiin kauko-
ohjauksella  heti  kokeen  jälkeen,  ja  niistä  jäi  jäljelle  vain  pieni  määrä  vaaratonta
kaasua. Tämä kaasukin on lukkiintuneena koteloinin, joihin laitteet oli asetettu, joten



sitä ei voida havaita.

Siis,  länsipäästä  lukien toisen,  eli  viimeisen heidän käyttämänsä,  tarkistuspisteen
saama  ohjain  teki  virheen.  Se  päästi  kaksi  protonia  törmäämään.  Tämähän  ei
sinällään  olisi  haitannut  mitään,  heidän  fysiikkansa  mukaan  kahden  protonin
törmäyksessä syntyy vain joitakin vähäpätöisiä hiukkasia. Mutta kun laitteemme teki
virheen,  niin  se  päätti  kerralla  töpätä  reilumminkin.  Se pani  nämä kaksi  protonia
annihiloitumaan,  ja  muodosti  annihilaatioenergiasta  kaksi  elektronia.  Heidän
fysiikkansa  lait  kieltävät  kahden  protonin  annihiloitumisen,  se  ei  heille  ole
mahdollista.  Nämä kaksi  kuitenkin olivat  protoni ja protoni,  eivät  edes protoni ja
antiprotoni.

Heidän fysiikkansa mukaan on myös mahdotonta, että pelkästä energiasta syntyisi
kaksi elektronia. Tässä olisi mahdollista syntyä vain elektroni ja positroni, tai mitä
tahansa hiukkaspareja, jotka vain kumoavat toisensa. Ja vielä, aivan kuin nämä kaksi
seikkaa  eivät  riittäisi,  on  vielä  mahdotonta  muodostaa  kahta  energistä  protonia
vastaavasta energiamäärästä kahden elektronin määrä materiaa. Vaikka vain protonit
olisivat alussa täysin levossa, tulisi elektroneille niin paljon liike-energiaa, että niiden
nopeus  monikymmenkertaisesti  ylittäisi  valon  nopeuden.  Mutta  nämä  kaksi
elektronia  lähtivät  liikkeelle  aivan  normaalilla  nopeudella,  90  prosenttia  valon
nopeudesta.  Ja  toisaalta,  ihmisille  suurin  mahdollinen  nopeus,  jonka  massa  voi
saavuttaa, on valon nopeus."

Salissa  oli  nyt  aivan äänetöntä.  Läsnäolijoiden joukossa  oli  joitakin,  jotka  eivät
olleet lukeneet ihmisten fysiikkaa, ja heidän oli vaikea käsittää näitä seikkoja. Heistä
oli itsestään selvää, että kaksi protonia voitiin annihiloida, tai että puhtaan energian
tilasta  syntyy  pelkästään  kaksi  elektronia.  Mutta  he  uskoivat  sentään,  että
kehittymättömän kansan ajattelussa ei näin välttämättä tarvinnut olla.

"Tavanomaisilla ihmisillä tämä ei vielä olisi mahdottoman suuri ongelma", vanhus
jatkoi.  "He yrittäisivät  uudelleen,  ja kun koe sitten taas sujuisi  kunnolla,  he ehkä
jättäisivät uuden ilmiön silleen, tai ehkä alkaisivat tarkistaa suhteellisuusteorioitaan.
Tai  ehkä  he  vain  arkistoisivat  reaktion  selittämättömiin  epäonnistumisiin,  eivätkä
enää  koskaan  puhuisi  siitä.  Ja  jos  he  puhuisivat,  heidät  melko  varmasti  vain
julistettaisiin huijareiksi.

Mutta  me  emme  saa  aliarvioida  Alec  Hariadanin  älyä.  Hänelle  ei  tuottane
vaikeuksia keksiä, ettei koe voi antaa sellaista tulosta mitenkään muuten kuin silloin,
kun sitä on käsitelty jollakin ihmisille tuntemattomalla menetelmällä. Ja siitä ei ole
pitkä matka siihen, että Alec yhdistäisi tuloksen meihin, ja saisi vahvistuksen häntä jo
jonkin aikaa vaivanneille epäilyksille. Toisekseen Alec on huippuluokan tiedemies,
jota  uskotaan  kaikissa  tieteellisissä  piireissä.  Jos  hän  ehtii  saada  ajatuksensa
järjestykseen,  ja  tulee  siihen  tulokseen,  että  meistä  on  tarpeen  kertoa  muille
tutkijoille, meidän työmme on hukassa.



Siksipä hänet on tullut aika tuhota."

Kun  vanhus  lopetti,  hän  näytti  hyvin  vanhalta,  paljon  vanhemmalta  kuin
aloittaessaan.  Sali  oli  hiljainen,  aivan  kuin  sinne  olisi  laskeutunut  jokin  tumma
olento, joka oli vanginnut läsnäolijoiden ajatukset.

Lyhyen  hiljaisuuden  jälkeen  yksi  kuuntelijoista  nosti  kätensä  pyytäen
puheenvuoroa, ja sen saatuaan nousi tuoliltaan jääden sen eteen seisomaan.

Puheenvuoron pyytänyt oli hieman vanhusta pidempi, mutta pituusero saattoi johtua
pelkästään  siitäkin,  että  vanhuksen  suuri  ikä  oli  jo  painanut  hieman  kumaraksi.
Puhujalla  oli  karkeat  mutta  hyväntahtoiset  kasvonpiirteet  ja  oljenkeltainen  tukka.
Puhuessaan hän piti kätensä ristissä edessään, niin että ne olivat kyynärpäistä aivan
suorat.

"Arvoisa  gled,  hyvät  toverit",  hän  aloitti  juhlallisesti.  "Edellisestä  sain  sen
käsityksen, että ainoa syy koulutettavamme Alec Hariadanin tuhoamiseen on se, että
hän  mitä  ilmeisimmin  on  aavistanut  olemassaolomme,  ja  että  tämä olisi  vaaraksi
työllemme. Olenko oikeassa?"

Arvonimeltä mainittu vanhus nyökkäsi osoittaen käsityksen oikeaksi, sillä kysymys
oli selvästikin osoitettu hänelle. Sitten hän antoi nuoren miehen jatkaa.

"Pidän  kyllä  suuressa  arvossa  valtakunnan  johdon  antamia  ohjeita,  mutta  tässä
nimenomaisessa tapauksessa katsoisin kuitenkin aiheelliseksi  tehdä niitä  koskevan
huomautuksen. Kuten viime yönä maanpinnalla saimme havaita, on ihmisen muistin
pyyhkiminen suhteellisen helppoa. Miksi emme siis tässä tapauksissa pyyhkisi pois
Alecin muistista sitä ajatusta, että me olemme olemassa, ja jättäisi hänen henkeään
rauhaan?"

Vanhus  vastasi  kysymykseen  hieman  surumielisesti:  "Emme  voisi.  Jos
pyyhkisimme  tämän  tiedon  pois  Alecin  muistista,  voisimme  kyllä  olla  hänen
puolestaan  rauhassa  jonkin  aikaa,  ehkäpä  useita  viikkoja.  Mutta  me  emme  saa
unohtaa,  että Alec on ihmiseksi  äärimmäisen älykäs.  Hän saisi  pian kuulla,  miten
kokeessa  kävi,  ja  pystyisi  vähäisen  aivotyön  jälkeen  selvittämään  itselleen
pyyhkimämme, siis hänen unohtamansa, ajatuksen."

Nuorukainen  jatkoi  salissa  olevien  myötätunto  puolellaan,  vaikka  hänen
ensimmäinen endotuksensa olikin osoittautunut käyttökelvottomaksi:

"Jos  emme  voi  pyyhkiä  pelkästään  tätä  seikkaa  ilman  jälkiseuraamuksia,  niin
emmekö kuitenkin voisi  kokonaan poistaa hänen ylimääräistä  älykkyyttään estäen
häntä  näin  muistamista  meitäkään,  vaikka  en  erityisemmin  olekaan  perehtynyt
muistintyhjennystekniikkaan, olettaisin tietämykseni perusteella, että on mahdollista
tyhjentää ihmisen muisti kokonaankin."



"Ei, emme voi käyttää tätäkään tapaa."

"Miksi emme?"

"Ensinnäkään, kenenkään meidän voima ei riittäisi siihen. Ei edes minun, vaikka
olen  suorittanut  kolmannen  asteen  tutkinnon  telepaattisessa  työskentelyssä.
Mahdollisesti voima riittäisi siinä tapauksessa, että kolme tai neljä meistä vahvinta
voisi työskennellä yhdessä Alecin nukkuessa, mutta silloinkin se olisi epävarmaa. Ja
toiseksi, jos pyyhkisimme kaiken tämän älykkyyden, hän joka tapauksessa menettäisi
henkensä, niin suuri rasitus pyyhkiminen on ihmisen aivoilla. Ja lisäksi joku tai jotkut
muistin  pyyhkimiseen  osallistuvista  voisivat  siinä  menettää  järkensä,  sillä
telepaattinen työ on äärimmäisen raskasta."

Vanhus aikoi ensin jo lopettaa, mutta sanoi sitten kuitenkin vielä hiljaa:

"Joten on kaikin puolin edullisempaa vain tappaa hänet." 

Puheenvuoron  pyytänyt  mies  istuutui  masentuneena  paikalleen.  Hän  oli  toki
käsittänyt  perustelut,  mutta  elävän  olennon  kohtalon  saneleminen  oli  aina  hyvin
masentavaa.  Etenkin  kun  ei  ollut  mahdollista  kuunnella  sen  mielipidettä,  jonka
kohtalosta puhuttiin.

Kenelläkään  ei  tuntunut  olevan  mitään  sanomista.  Kaikki  kaksikymmentäkolme
valkoviittaista  hahmoa,  samoin  kuin  heidän  harmaa  johtajansa,  olivat  vaipuneet
ajatuksiinsa. Vanhus näytti odottavan, että joku nuoremmista sanoisi jotakin, mutta he
olivat vaiti. 

Lopulta yksi hahmoista kysyi lähinnä vain katkaistakseen pitkän hiljaisuuden:

"Entä mitä varsinaista haittaa on siitä, että meidät havaitaan?" Kysyjä oli muutoin
edellisen puheenvuoron käyttäneen nuorukaisen kaltainen, mutta hänen tukkansa oli
hieman tummempi. Ja vähän suurempana erona se, että tämä oli neitonen.

"Sitä minä en todellakaan voi selvittää  kovin täydellisesti",  vanhus vastasi.  "Me
olemme vain saaneet määräyksen valtakunnan johdolta, että emme saa paljastua vielä
muutamaan  vuosisataan.  Mutta  voin  kyllä  esittää  joitakin  näkymättömissä
pysyttelemistä puoltavia argumentteja.

Ihminen  on  vielä  aika  vallanhaluinen.  Kun  ihmiset  saisivat  yleisesti  tietää
olemassaolomme, he ensiksi alkaisivat etsiä meitä. Ja tämän aseman löydettyään he
alkaisivat selvittää sitä, mistä me tulemme, missä meidän valtakuntamme sijaitsee.
Kun  he  löytäisivät  valtakunnan,  seiraisi  kaksi  erilaista  mahdollisuutta:  Joko  he
havaitsisivat valtakunnan nyvin mantavaksi, ja alkaisivat pelätä sitä, jolloin heidän
edistyksensä  hidastuisi  merkittävästi.  Toisaalta  he  saattaisivat  yrittää  sotaa



valtakuntaa  vastaan,  jolloin  ne  tuhoutuisivat  viimeiseen  mieheen.  Jälkimmäisessä
tapauksessa paljastuminen näin aiheuttaisi häiriötä myös itse valtakunnalle."

"Minusta tämä ei ole kovinkaan riittävä syy tappaa sitä, joka on keksinyt meidät."

"Sitä se ei missään tapauksessa olekaan. Toinen piilossa pysymistä puoltava seikka
on se, että näkyvillä emme voisi suorittaa koulutustamme näinkään nyvin, kuin mitä
nyt pystymme. Jos saisimmekin jotkut tiedemiehet  puolellemme, suuri yleisö olisi
meitä  vastaan.  He  pitäisivät  meitä  vakoilijoina,  vallananastajina  ja  ties  minä,  ja
lopulta  pakottaisivat  sotavoimat  ajamaan  meidät  pois  planeetalta.  Ja  tämäkin
mahdollisuus voisi johtaa maan ja valtakunnan väliseen taisteluun, jonka lopputulos
olisi itsestäänselvä jo taistelua aloitettaessa.

Kolmanneksi,  inmisten  oikullisuuden  tuntien,  olisi  mahdollista,  että  he  meidät
löytäessään  yksinkertaisesti  tuhoaisivat  tämän  aseman  yrittämättäkään  etsiä
pääpaikkaamme.  Tällöin  valtakunnalla  ei  tietenkään  olisi  halua  ilmoittaa
olemassaolostaan,  ja  ihmisten  kouluttaminen  päättyisi  siihen.  Ihmisiä  alkaisi
kuitenkin kalvaa epäilys omia kykyjään kohtaan, ja se luonnollisesti hidastaisi jopa
heidän omaehtoista kehittymistään.

Nämä  kolme  perustetta  eivät  minunkaan  mielestäni  ole  aivan  riittäviä  keinoja
kaihtamatta piilossa pysyttelemiseksi, mutta neljäs ja meille kaikkein painavin syy
lieneekin valtakunnan johdon käsky."

Nyt  nosti  kätensä  toinen kahdesta  muita  vannemmasta  kuulijasta.  Puheenvuoron
saatuaan hän esitti ratkaisumallin, joka ilmeisesti oli niin yksinkertainen, ettei kukaan
ollut keksinyt sitä aikaisemmin.

"Emmekö voisi  yksinkertaisesti  kutsua Alecin tänne keskustelemaan? Älykkäänä
miehenä hän varmasti  ymmärtäisi  meidän perusteemme vaitiololle,  ja  voisi  luvata
olla  kertomatta  kenellekään.  Näin  jopa  voisimme  helpommin  jatkaa  koulutusta
yhteistyössä hänen itsensä kanssa."

"Hän tuskin noudattaisi kutsua",vanhus vastasi. Hän on kuitenkin vain ihminen, ja
pelkää kaikkea outoa. Hän pitäisi ilmeisenä, että kutsun aihe on mikä tanansa muu
kuin pelkkä ystävällismielinen keskustelu."

"Mutta voisimmehan tuoda hänet tänne väkisin. Hän ei silti voisi sulkea korviaan
neuvoiltamme.  Ja  voisimmehan  tarpeen  tullen  pakottaa  hänet  olemaan  kertomatta
meistä,  vaikkei  se  olisikaan miellyttävää.  Mutta  se  varmasti  olisi  helläkätisempää
kuin suora tuhoaminen."

"Iietenkin voisimme tehdä näin, mutta mitäpä se auttaisi? Valtakunnan johto pitäisi
menettelyämme  huonona  ja  epätäydellisenä.  Ymmärtänet  psykologina,  etteivät
ihmiset  koskaan  oli  täysin  luotettavia.  Heille  saattaa  jatkuvan  henkisen  paineen



seurauksena syntyä pakko purkaa mieltään painavia asioita toiselle ihmiselle. Jos näin
kävisi Alec Hariadanille, me olisimme jälleen hukassa."

Esitettiin  vielä  useita  erilaisia  ratkaisumalleja,  mutta  vanhus  torjui  ne  samaan
tyyliin. Hän esitti karut tosiasiat, jotka tekivät ehdotukset mahdottomiksi toteuttaa, tai
osoitti ehdotukset selvästi epätäydellisiksi ratkaisuiksi. Keskustelu jatkui samaa rataa
pari  tuntia,  ja  vanhuksen  ryhtyessä  jakamaan  hahmoille  toimintaohjeita  oli  kello
Fysikon Cityn ajan mukaan lähellä puoltayötä.

Kokous oli kutsuttu koolle yhdeksältä illalla, mahdollisimman pian sen jälkeen kun
tieto  hiukkaskiihdytyskokeen epäonnistumisesta  oli  saatu  ja  tarvittavat  ilmoitukset
valtakunnan johdolle tehty.

Annettavat ohjeet olivat pääasiassa hyvin yksinkertaisia, mutta monet käytännössä
vaikeasti  toteutettavia.  Miltei  kaikki  aseman  henkilökunta  asemalla  välttämättä
tarvittavia  lukuunottamatta  lähetettiin  maahan.  Osa  sai  tehtäväkseen  soluttautua
kaupungin väkeen, varsinkin fysiikan laitokselle, jossa Alec Hariadan työskenteli, ja
niin edelleen.

Ohjeiden jaon jälkeen vanhus vielä lausui:

"Luulen  ymmärtäväni  teidän  tunteenne,  ja  toivon,  että  te  ymmärrätte  minun
tunteeni, mitä tähän tehtävään tulee. Me toimimme niin kuin toimimme koska meidän
on pakko tehdä niin. Meillä ei ole oikeutta sotia korkeampia määräyksiä vastaan. Me
teemme niin kuin meidän käsketään tehdä, minä tiedän sen, ja te tiedätte sen. Mutta
tässä tehtävässä, niin kuin aina muulloinkin, välttäkää tarpeetonta raakuutta. Se, joka
lopulta joutuu Alecin tuhoamaan, tehköön sen nopeasti ja kivuttomasti, ennen kuin
hän ehtii pelätä. Tosin uskon, että kaikki te tekisitte niin erikseen mainitsemattakin,
mutta mainitsen sen nyt joka tapauksessa."

Kun tämä oli  sanottu, sali  alkoi jälleen tyhjentyä, ja itsekukin länti  suorittamaan
omia  tehtäviään.  Valkoiset  nahmot  näyttivät  nyt  vakavammilta  kuin  kokoukseen
tullessaan. Kaikki he näyttivät hiukan vanhemmilta, ja nyvin huolestuneilta. Mutta he
kantoivat  tehtävänsä  mukanaan  tuoman  ideologioiden  ja  inhimillisyyden
vastaisuuden varsin hyvin.

Jälleen kaksi muita vanhempaa valkopukuista miestä jäivät saliin muiden lähdettyä
ja  jatkoivat  vanhuksen  kanssa  ennen  kokousta  kiireen  vuoksi  kesken  jäänyttä
keskusteluaan.

He  viipyivät  tässä  matalaäänisessä  keskustelussa  lähes  puoli  tuntia,  ennen  kuin
poistuivat salista. Oven sulkiessaan he saattoivat nähdä, kuinka vanhus istui yhdellä
tuoleista  synkkiin  ajatuksiin  vaipuneena.  Hän  oli  lysähtänyt  kokoon,  ja  vastuun
taakka painoi häntä kohti lattiaa. Silti pieni toivonkipinä oli vielä jäljellä. Ehkä jotain
oli vielä pelastettavissa. 



Viides luku:

Haravointi

Alec  käveli  ulos  nimellisen  esimiehensä  toimistosta.  Alec  ja  Hans  olivat
keskustelleet epäonnistuneesta kokeesta. 

Heti Alecin mentyä sisälle Hans oli kysynyt: 

"Aluksi, sinä lupasit kertoa minulle, mikä merkitys tuolla kokeella olisi ollut, jos se
olisi onnistunut. Ehkäpä se helpottaiei tämän kummallisuuden käsittelemistä." 

Alec ei ollut halukas kertomaan kokeesta nyt kun se oli epäonnistunut; koe oli peräti
jouduttu  keskeyttämään  heti  alkuunsa  ensimmäisten  väärien  tulosten  ilmestyttyä.
Mutta hänen oli nyt pakko kertoa siitä Hansille. 

Alec oli kertonut, mitä kokeen olisi pitänyt osoittaa oikeaksi. Hän kertoi, että sen oli
pitänyt vahvistaa hänen uusi painovoimateoriansa. Hän oli myös selvittänyt joitakin
teorian sovellutuksia, joita ei katsonut liian spekulatiivisiksi kaiken todistusaineiston
puuttuessa. Hän oli kertonut kaikki kokeen vaiheet, jotka alkuperäisen suunnitelman
mukaan olisi  pitänyt suorittaa, mutta jotka kummallisesta tuloksesta johtuen olivat
jääneet yrittämättä. 

Hans oli hetken aikaa näyttänyt miettiväiseltä.  Hän ei ollut saanut mitään tietoja
Alecin  suunnittelemasta  uudesta  teoriasta,  vaikka  hänellä  olisi  Alecin  esimiehenä
pitänyt  olla  siihen  täysi  oikeus.  Mutta  tällä  kertaa  hän  ei  ollut  välittänyt
arvovaltaseikoista, vaan oli jatkanut: 

"Ja seuraavaksi selvität sen oudon tuloksen, jonka te kokeesta saitte.  Minulle on
kantautunut  vain  epämääräisiä  selvityksiä  tuloksen  fysiikan  lakien  vastaisuudesta,
mutta mitään tarkempaa en ole saanut korviini." 

Alec oli selvittänyt sen, että he olivat havainneet kahden protonin annihilaation, ja
kaiken  sen,  mitä  he  olivat  sen  jälkeenkin  havainneet.  Hän oli  selvittänyt  tarkoin,
mitkä  tulosten  kohdat  rikkoivat  mitäkin  kokeellisesti  oikeaksi  todistettua
hiukkasfysiikan lakia.  Tosin  hän oli  tiennyt,  että  Hans laitoksen esimiehenä tunsi
hiukkasfysiikkaa  hyvin  pitkälle,  ja  varmasti  oli  tajunnut  nämä  vastaisuudet  yhtä
selkeästi kuin Aleckin. 

"Ja  mitä  sinä  tästä  kaikesta  ajattelet?",  oli  Hans  kysynyt  Alecin  lopetettua
selvityksensä. 

"Minä en  tosiaankaan tiedä,"  oli  Alec  vastannut.  "Se  ei  mahdu minun  järkeeni,
tällaista  ei  voi  tapahtua.  Se koe on tehty kymmeniä kertoja  ennen tätä,  eikä näin
outoja tuloksia ole saatu kertaakaan aikaisemmin." 



Olisiko mahdollista, että joku tai jotkut alaisistasi olisivat sotkeneet tuloksia?" 

"En usko. He ovat asiantuntijoita, jotka olen henkilökohtaisesti valinnut. He eivät
tekisi niin alkeellisia virheitä. Ja sitäpaitsi olen itsekin tutkinut joitakin tapahtumasta
otettuja kuvasarjoja. Ne on tulkittu oikein." 

"Siis ei erehdyksessä, mutta entä tarkoituksella?" 

"Ei  kenelläkään olisi  siinen syytä.  He kaikki  haluavat  tieteen  edistyvän,  eivätkä
varmasti  väärentäisi  kuvia.  Ja  kuvat  on  sitäpaitsi  jo  tarkistettu:  ne  ovat  varmasti
aitoja.  Eikä  missään  muussakaan  kohdassa  voisi  tapahtua  minkäänlaista  vilppiä.
Kukaan ei varmasti voisi saada tietoihin näin pahaa sotkua." 

Entä voisiko homman saada aikaan jollakin laitteella,  joka aikaansaisi  protonien
annihilaation,  tai  saisi  jonkin  aivan  muun  tapahtuman  näyttämään  valokuvissa
protonien annihiloitumiselta?" 

"Viittaat  sabotaasin  mahdollisuuteen?  Hiukkasten  törmäämättömyyden  voi  kyllä
saada  aikaan  hyvin  monimutkaisella  elektroniikalla.  Siihen  tarvittaisiin  vain
äärimmäisen nerokas heikkovirtainsinööri. Mutta ne laitteet olisivat valtavan suuria,
ja  joku  varmasti  olisi  jossakin  vaiheessa  huomannut  ne.  Sen  sijaan  protonien
anniniloitumista  ei  voi  synnyttää  nykyisellä  tekniikalla.  Eikä  kai  ole  myöskään
mahdollista saada muuta tapahtumaa näyttämään siltä. Fotoneja ei voi lahjoa, vaikka
gravitonit saisikin näyttämään vääriä tuloksia." 

"Eikä  kukaan  olisi  voinut  keksiä  niin  nerokasta  laitetta,  että  se  synnyttäisi
annihilaation?" 

"Ei  ainakaan  meidän  tiedoillamme.  Senkaltaisen  laitteen  keksijän  pitäisi
käsittääkseni olla vähintäänkin useita satoja vuosia edellä siitä, millä tasolla meidän
tieteemme tätä  nykyä  on.  Meidän  kykymme eivät  riitä  edes  kehittämään  teoriaa,
jonka mukaan se olisi mahdollista. Mutta kaipa joku sen on keksinyt, ja rakentanut
käytännön toteutuksenkin, tai sitten tehnyt homman jollakin muulla tavalla." 

"Kukapa se voisi olla, ellei ihminen sitä kykene tekemään? Vai et kai väitä, että
Plutosta  on tullut  pieniä  vihreitä  miehiä,  jotka ovat  korkealla  sivistyksellään näin
saattaneet meidät hankalaan tilanteeseen." 

"Ei  se  voisi  olla  kukaan.  Ellei  sitten,  kuten  sanoit,  avaruudessa  tosiaan  ole
asukkaita.  Mutta  ei  heillekään  olisi  mitään  hyötyö  tällaisesta  pikku  kepposesta
alikehittyneelle kansalle. Ei, tälle reaktiolle on keksittävä jokin luonnollinen selitys." 

"Siispä meidän on tällä hetkellä parasta uskoa, että siinä on joko tapahtunut jokin
luonnollinen virhe, tai  sitten joku on tarkoituksella tehnyt jotakin koevälineille tai



kokeen tuloksille." 

"Mutta sehän on täysin mahdotonta"" 

"Niin, se tuntuu mahdottomalta. Mutta se on ainakin ainoa järkevä selitystapa, jonka
minä  kykenen  keksimään.  Ja  siihen  meidän  on  joka  tapauksessa  perustettava
toimenpiteemme.  Ensimmäiseksi  lienee  syytä  suorittaa  kaikki  mahdolliset
tarkistukset. On tutkittava uudelleen kaikki kokeen kyseisestä osasta otetut kuvat. On
haravoitava  hiukkaskiihdyttimen  sisäosat  ja  sen  lähiympäristö  etsien  kaikkia
mahdollisia vieraita esineitä. On tutkittava kaikki arkistot, ja etsittävä vastaavia tai
samankaltaisuuteen  viittaavia  tapauksia.  On  tutkittava,  onko  lineaarikiihdyttimen
ympärillä  mahdollisesti  mitään ylimääräisiä  voimakenttiä.  Ja  niin  edelleen  ja  niin
edelleen.  Minun  käsittääkseni  sinun  on  pantava  nämä  hommat  käyntiin
mahdollisimman pian. Ja  sen kai tajuat itsekin, että tilanteen eriskummallisuudesta
johtuen on sitä parempi, mitä vähemmän sen tutkimiseen tällä erää osallistuu väkeä." 

"Okei,  minä  yritän.  Vaikka  itse  uskonkin,  ettei  näin  tulla  saamaan mitään uusia
tuloksia." 

Keskustelu  oli  päättynyt  siihen,  ja  nyt  Alec  oli  lähdössä  toimistosta.  Ulkona
erämaassa olisi jo aivan pimeätä, oli muutamia minuutteja vaille keskiyö lokakuun
kuudennentoista päivän iltana. 

Sisällä  käytäviä  valaisivat  aivan  luonnonvalon  väriset  lamput.  Nämä  toimivat
yksinkertaisilla  radonlasereilla,  joiden  säteily  fluoresenssin  avulla  muutettiin
normaalin väriseksi valoksi. Ne toimivat hyvin vähäisillä energiamäärillä, koska ne
pystyivät muuttamaan 95 prosenttia saamastaan energiasta valoksi. Ne oli keksinyt jo
kauan sitten muuan mies nimeltä Valdino. 

Alec läksi antamaan ohjeita tarvittavien tarkistusten tekemiseksi. Työ painoi hänen
mieltään,  sillä  hän ei  ymmärtänyt,  mitä  hänen kokeessaan oli  voinut  tapahtua.  Ja
ainakin  hänen  mielestään,  ja  varmasti  monen  muunkin  mielestä,  etevän  tutkijan
velvollisuus  oli  ymmärtää  tekemiään  kokeiluja,  saada  kokeistaan  juuri  sellaisia
tuloksia kuin oli  halunnutkin. Ja jos oli  etevä tiedemies,  tuli  myös saada sellaisia
tuloksia, jotka sovltuivat johdateltuun teoriaan. Ja tässä Alec oli epäonnistunut. 

Ensimmäiseksi  Alec  käveli  valokuvien  kehitysosastolle,  jossa  kaikki  kokeissa
otettavat valo-, röntgen-, gravitaatio- ynnä muut kuvat kehitettiin ja valmistettiin. 

Fyysikot olivat  kummallisia.  Kun he halusivat  saada jonkin työn päätökseen,  he
puursivat  yöt  ja  päivät.  Nytkin  oli  valokuvaosastolla  useita  asiantuntijoita  työssä,
koska päivän kokeen tulokset piti järjestellä. Tuloksia oli sentään suhteellisen vähän,
mutta ne olivat erikoislaatuisia. 

Kehitysosasto oli erittäin erikoistunut; se sisälsi kymmeniä pimeitä huoneita, joissa



automaattiset  laitteet  kehittivät  kuvia.  Lisäksi  osastoon  kuului  huoneita  kuvien
leikkaamista ja järjestelemistä varten, jotta tutkijat voisivat saada ottamistaan kuvista
haluamansa laisia selkeitä sarjoja. 

Erilaisille  kuvausaineksille  varatuissa  tiloissa  oli  erilaiset  valaistusolosuhteet.
Esimerkiksi  infrapunakuvat  kehitettiin  himmeällä  ultravioletilla  valaistuissa
huoneissa,  jos  niiden  kenittämistä  oli  tarpeen  seurata.  Luonnollisestikin  jos
kehittämistä  ei  ollut  tarpeen  jatkuvasti  tarkkailla,  se  tapahtui  täydellisessä
pimeydessä. 

Alec antoi ohjeet tarvittavien kuvien uudelleentarkistamisesta, ja kehotti tekemään
sen  äärimmäisen  nuolellisesti.  Oli  selvitettävä,  oliko  mahdollista,  että  yksikään
kuvista olisi väärennös. Yksikin väärennökseksi osoittautuva kuva riittäisi, ja kokeen
tulokset  voitaisiin  kaikessa  rauhassa  haudata  unohdukseen,  ja  suorittaa  koe
uudestaan.  Ainakin  Alec  uskoi,  ettei  ollut  mahdollista  saada  samaa  kummallista
tulosta toista kertaa. 

Lisäksi  oli  tutkittava,  olisiko  mahdollista,  että  jokin  jälki  olisi  syntynyt  jostakin
muusta  reaktiosta,  kuin  miksi  se  oli  alunperin  tulkittu,  ja  ensimmäisessä
tarkistuksessakin  todettu.  Tänä  mahdollisuus  oli  olemassa,  vaikka  se  olikin
äärimmäisen  pieni.  Hiukkasten  jälkien  tunnistamisen  taito  mitä  erilaisimmista
kuvamateriaaleista  oli  kehittynyt  hyvin  pitkälle,  ja  etevä  valokuviin  erikoistunut
hiukkastutkija  pystyi  tunnistamaan  minkä  tahansa  hiukkasen  jo  muutaman
mikrometrin  pituisesta  jäljestä  lähes  absoluuttisen  varmasti.  Erehtymisen
mahdollisuus oli hyvin pieni, mutta kuitenkin olemassa. 

Ohjeensa  annettuaan  Alec  suuntasi  kulkunsa  kohti  voimakenttien
tutkimuslaboratoriota,  jonka  pääosasto  oli  samassa  rakennuksen  siivessä  kuin
valokuvien kehitysosasto.  Tämän pääpisteen lisäksi osastoon kuului valtava määrä
liikkuvaa kalustoa rakennuksen alakerrassa, mistä niitä helposti voitiin siirtää mihin
tahansa  osaan  kaupunkia.  Liikkuvan  kaluston  tulostus  tapahtui  radioteitse
keskuslaboratorion tietokoneeseen, josta tulokset edelleen voitiin saada järjesteltyinä
takaisin havaintopaikalla toimivalle työryhmälle. 

Tämä  osasto  muun  muassa  säännöllisesti  tarkisti  kaikkien  voimalaitosten,
radioasemien,  ja  muiden  vastaavien  laitosten  aiheuttamat  voimakentät,  etteivät  ne
pääsisi kohoamaan liian korkeiksi. Liian vahvat voimakentät näet häiritsivät kaikkea
tutkimustyötä, sekä myös yleistä radioliikennettä. 

Suurimman  työmäärän  osastolle  kuitenkin  aiheutti  Fysikon  Cityn  yläpuolella
toimiva Sat-observatorio,  joka välitti  kaikki  kenttätietonsa osastolle,  ja  tätä  kautta
edelleen  eri  tutkimuslaitoksille.  Myös  muualla  maailmassa  sijaitsevat
tutkimuslaitokset  olivat  tehneet  sopimuksia  Satin  tietojen  saamisesta,  sillä  täällä
olivat  käytössä  tällä  hetkellä  maailman  ylivoimaisesti  parhaat  voimakenttien
tutkimuslaitteistot ja parhaat asiantuntijat. 



Kun Alec astui sisälle päähuoneeseen, joka oli tupaten täynnä elektroniikkaa, hän
tapasi sieltä työssä vain osaston jontajan Elen Hinderin. Elen oli juuri järjestämässä
Satilta  saamiaan  tietoja  Jupiterin  ja  Saturnuksen  magneettikenttien
yhteisvaikutuksista.  Elen näet  teki varsinaisten töidensä lisäksi  tutkimuksia omaan
laskuunsa  laitoksen  välineistöllä,  sillä  hän  valmisteli  tohtorinväitöskirjaansa
aurinkokunnan magneettikentistä. Tämän vuoksi hän usein oli työssä hyvin myöhään
yöhön, ja niinpä Alec oli ajatellutkin löytävänsä hänet täältä. 

"Hyvää iltaa, Elen", toivotti Alec kohteliaasti ovelta. 

Elen vastasi tervehdykseen hänelle tyypillisellä hiirimäisellä äänellä, ja Alec jatkoi: 

"Olisi töitä sinulle. Sinun pitäisi tutkia koko suuren lineaarikiihdyttimen ympäristö."

"Töitä!" tuhahti Elen, mutta onnistui jotenkin peittämään harmistumisensa. Olihan
Alec  sentään  huomattavasti  häntä  korkeammalla  laitoksen  hierarkiassa.  "Olisi
minulla  koko  joukko  tekemistä  omastakin  takaa.  Tämä väitöskirja  näyttää  vievän
valmistuessaan niin kauan, että ehdin kasvaa vanhaksi ukoksi ennen kuin se päästään
tarkistamaan. Mutta sellaistahan se on aina tässä talossa, että jatka pois." 

"Niin, meillä on ilmennyt hankaluuksia, jotka antavat aihetta epäillä, että jossakin
laitteessa olisi tapahtunut jotakin vilppiä." 

"Minunkin korviini on kantautunut tietoja siitä tämänpäiväisestä kokeestasi. Siinä
ilmeni kuulemma aika omituisia tuloksia." 

Lause  oli  selvästi  tarkoitettu  kysymykseksi,  mutta  Alec  ei  kiinnittänyt  siihen
huomiota, vaan jatkoi: 

"Sinun pitäisi etsiä sieltä kaikki vieraat voimakentät. Sekä radiolla, että magneetti-
ja gravitaatiokentät. Kun olet saanut sen tehdyksi, teet ilmoituksen välittömästi joko
minulle tai Hans Christiensenille, riippumatta siitä, millaisia tuloksia saat."

"Hhaiskahtaa vähän sille, että epäilette jonkinkaltaista sabotointiaY" 

"Epäilemme kyllä. Saimme kokeesta tosiaankin niin oudon tuntuisia tuloksia, että
ainakin  tällä  hetkellä  sabotointi  tuntuu  ainoalta  vähääkään  järkevältä
mahdollisuudelta.  Tulokset  ovat  sellaisia,  että  ainakin  niistä  päätellen  sabotaasin
suorittamiseen tarvittaisiin vallan mahtavia voimakenttiä,  ja siksipä sinua tarvitaan
niitä tutkimaan. Tosin on syytä uskoa, että se joka on kopeloinut koettamme, pyrkisi
mahdollisimman nopeasti saamaan laitteensa piiloon, mutta vielä ei liene myöhäistä
tutkia.  Laitteita  tuskin  on  valvonnan  vuoksi  voitu  viedä  minnekään,  elleivät  ne
alunperinkin  ole  olleet  hyvin  kaukana  kiihdyttimestä.  Ja  joka  tapauksessa  siihen
hommaan  tarvittavien  vahvuisista  kentistä  pitäisi  vielä  olla  ainakin  selviä



jälkikaikuja. Joten ryhdypä töihin." 

"Kuulosti siltä kuin se pitäisi tehdä jo tänä yönä?" 

"Niin pitääkin. Mitä pikemmin sen saat tehdyksi, sitä parempi." 

"No sopiihan se. En ole kyllä saanut nukkua kahdeksaantoista tuntiin, mutta kai sitä
vielä pari kolme tuntia jaksaa. Uskoisin, että saamme sen tehdyksi jonnekin kolmeen
mennessä,  näillä  laitteilla  voi  tutkia  sen  verran  suuret  pinta-alat  kerrallaan.  Itse
tutkimus ei kestä kuin puoli tuntia, mutta sen tulosten järjestäminen vie väkisinkin
aikaa.  Että  voit  odottaa  soittoa  kahden ja  kolmen välillä.  Minä  kutsun pojat  heti
koolle ja lähetän heidät viemään kalustoa paikan päälle. Ohjelmoin itse sillä aikaa
täällä tietokoneen." 

"vielä yksi juttu. Kutsu niin vähän väkeä kuin vain on mahdollista. Hans ei halua
tätä hommaa vielä kovinkaan laajalti tunnetuksi." 

"Käypä  se  kai,  vaikka  silloin,  tutkiminen  pakostakin  kestää  tunnin,  enkä  jopa
puolitoista." 

"Ei niin pieni viivytys kai erikoisemmin haittaa." 

"No hyvä. Silloin voit odottaa tuloksia kolmen ja puoli viiden välillä." 

Keskustelun päätyttyä Alec lähti nuoneesta, ja päätti tuloksia odottaessaan nukkua
muutaman tunnin. 

Ennen  kuin  lähti  kotiinsa  hän  kuitenkin  soitti  viidelle  alaiselleen,  joita  pyysi
tulemaan  kuudelta  lineaarikiihdyttimen  itäpäädyn  rakennukseen.  Näiden  miesten
kanssa  Alec  aikoi  haravoidaa  kiihdyttimen  etsien  kaikkia  mahdollisia  vieraita
esineitä.  Niin  pienellä  joukolla  etsintä  kestäisi  melko  kauan,  ja  siitä  tulisi  hyvin
rankka, mutta vallissevissa olosuhteissa sille ei nyt voinut mitään. 

Kaikki viisi miestä olivat nukkumassa Alecin soittaessa mutta heräsivät muutamien
itsepintaisten summeriäänien jälkeen ja lupasivat tulla mukaan haravointiin. 

Viiden soiton jälkeen Alec käveli parinsadan metrin matkan asuntoonsa ja paneutui
nukkumaan.

Alecin herätessä puhelimen summeriääneen oli kello viisitoista yli kolmen lokakuun
seitsemännentoista  päivän  aamuna.  Soittaja  oli  Elen  Hinder
voimakenttälaboratoriosta.

"Huomenta Alec. Taisin herättää sinut?" 



"Ei  se  mitään.  Se  oli  parempi  kuin  jos  olisin  valvonut  odottaessani  soittoasi.
Millaisia tuloksia sait kentistä?" 

"No en aivan sellaisia kuin odotin. Siellä ei ole paljon minkäänlaisia jälkiä. Selkeitä
kaikuja  on vain niistä  kentistä,  joita te  itse  käytitte  kokeessa.  Olen tarkistanut  ne
antamastasi  koesuunnitelmasta,  ja  ne  ovat  täsmälleen  samat  voimakentät.  Sitten
tuntuvat  tietysti  normaalit  taivaankappaleiden aiheuttamat  voimat.  Useat  planeetat
ovat tällä erää painovoimakentillään vahvasti  mukana, joten ne häiritsevät muiden
kenttien  havaitsemista,  mutta  en  silti  usko,  että  yhtään  merkittävää  olisi  jäänyt
huomaamatta. Sitten oli yksi kummallinen kenttä, joka näytti annihilaation tulokselta,
mutta ei aivan vastannut tavanomaisia annihilaatiojälkiä. Osaisitko sinä selittää sen
kentän?"

"Voin  kai  sen  selittääkin.  Siinä  juuri  on  tämän  kokeen  ongelmallisin  kohta.
Saamamme  tulokset  viittaavat  siihen,  että  kokeessa  tapahtui  kahden  protonin
annihilaatio, ja tuo sinun tuloksesi näyttää tukevan aikaisempia havaintoja. Ja meidän
mielestämme protonien annihiloituminen ei ole soveliasta." 

"Protoneita? ovatko ne sinun havaintolaitteesi seonneet?" 

"Sitähän me koko ajan yritämme osoittaa, että ne olisivat sekaisin. Mutta noiden
tulosten jälkeen ei näytä kovinkaan lupaavalta. Oliko sielä vielä muita kenttiä?" 

"Oli  yksi,  mutta  se  tuskin  on merkittävä.  Se  oli  parin  kolmen kilon  aiheuttama
painovoimakenttä,  tai  oikeastaan  sellaisen  jäljet.  Tämä  kiihdyttimeen  kuulumaton
massa oli jo tutkimuksemme aikana poissa, sen gravitaatiokentästä oli enää jäljellä
hyvin  himmeä  kaiku.  Kentästä  päätellen  ylimääräinen  massa  oli  ollut  jossakin
kiihdytinputken  lähellä,  ja  käsittääkseni  hajallaan  ehkä  monena  palana  pitkin
kiihdytintä." 

"Sen sijainti on kyllä kiinnostava, mutta tuskinpa niin pieni massa pystyisi saamaan
missään olosuhteissa aikaan meidän tarkoittamiamme reaktioita. Ja sitä paitsi, mihin
hittoon se massa olisi voinut kadota, kun kiihdyttimellä on jatkuvasti ollut muutamia
ihmisiä kokeesta lähtien?" 

"Jäljet näyttivät siltä kuin massa olisi kaasuuntunut joskus kolmen ja viiden välillä
iltapäivällä. Mutta kun tutkitutin kiihdyttimen ilman, sieltä ei löytynyt yhtään atomia
ylimääräistä kaasua. Ei niin suuri massa voi kaasuuntua niin että sen määrä jo olisi
kokeellisesti havaitsemattomissa. Joten hölmöltä vaikuttaa. Kuten kai illalla sanoit,
tulokset  ovat  vähintäänkin  merkillisiä.  Tietysti  voi  olla,  että  laitteemme  ovat
havainneet sen massan väärin, olihan se sentään aika pieni."

"Minusta se vaikuttaa aika epämiellyttävältä. Soita jos löydät tutkimustuloksistasi
jotakin uutta, oli se miten vähäpätöistä tahansa." 



"Sopii.  Tutkinko  minä  uudestaan,  olivatko  ne  pienestä  massasta  saadut  tiedot
oikeita?"

"Tuskinpa se on tarpeen. Ei niin vähäinen määrä kuitenkaan pysty saamaan aikaan
sellaisia muutoksia kokeessa." 

"No hyvää yötä sitten." 

"Hyvää yötä. Mene sinäkin jo nukkumaan." 

Alec sulki puhelinvastaanottimen ja jäi istumaan vuoteensa reunalle. 

Nyt ei tuntunut enää mahdolliselta, että kiihdyttimestä löytyisi mitään ylimääräisiä
laitteita,  mutta  etsintä  oli  joka  tapauksessa  suoritettava.  Jos  joku  kerran  pystyi
aikaansaamaan  kahden  protonin  muuttumisen  energiaksi,  ja  muodostamaan  tästä
energiasta kaksi elektronia, hän varmaankin pystyisi myös piilottamaan käyttämänsä
laitteet kenttäilmaisimilta. Ehkä, ehkä ei. Mutta ainakin oli yritettävä. 

Hans halusi, ettei tutkimuksesta syntyisi mitään kohu-uutista. Ja kaipa Alec toivoi
sitä itsekin. Fyysikon maineelle ei olisi hyväksi, jos hän julkisessa sanassa ilmoittaisi,
että  ei  ymmärtänyt,  mitä  hänen  tekemässään  kokeessa  oli  tapahtunut.  Joten  oli
toivottava, että tulos johtui jonkun häirinnästä, tai oli sittenkin havaintovirhe. Mutta
tuntui mahdottomalta, että kumpikaan mahdollisuus voisi osoittautua oikeaksi. Mutta
jos  kumpikaan  ei  ollut  oikea,  jäi  vielä  jäljelle  kysymys,  miksi  kaikki  sitten  oli
tapahtunut? Ja miten? 

* * *

Kuudelta  aamulla  viisi  miestä  sekä  Alec  kokoontuivat  lineaarikiihdyttimen
itäpäätyyn, mistä heidän oli tarkoitus aloittaa kiihdyttimen haravoiminen. Heidän tuli
etsiä  kaikkia  mahdollisesti  alueelle  kuulumattomia  tai  sinne  aivan  vasta  tulleita
esineitä. 

Alec  oli  valinnut  nämä  viisi,  koska  piti  heitä  laitoksen  luotettavimpina
työntekijöinä.  He  eivät  antaisi  lehdistölle  mitään  tietoja  etsinnän  tarkoituksesta.
Lisäksi he olivat kaikki nuoria ja tarkkasilmäisiä ja osasivat hyvin käyttää etsinnässä
apuna käytettäviä laitteita. Viisi voisi kyllä osoittautua liian vähäksi tutkimaan näin
suurta aluetta, mutta oli yritettävä mahdollisimman vähällä väellä. 

He  tekivät  työnsä  järjestelmällisesti  aloittaen  itäpäädyn  rakennuksesta.  He
hajaantuivat  kahden miehen ryhmiin,  jotka kukin ottivan rakennuksen tietyn osan
tutkittavakseen.  Alec  itse  muuaan  kaksikymmenvuotiaan  toverin  kanssa  tutki
kiihdytyksen  alkuvauhdin  antavat  laitteistot,  toinen  ryhmä  selvitti  laitoksen
generaattorit  ja  muut  voimatalouteen  kuuluvat  osat,  ja  kolmas  tutki
ohjelmointiosaston.  Mitään  ylimääräistä  ei  löytynyt,  mikä  tulos  oli  kyllä  ollut



odotettavissakin.  Olihan ilmeistä,  että  jos  joku olisi  saanut  sabotaasiin  tarvittavan
suuruisen laitteen tähän osastoon, sen olisi joku varmasti havainnut edellisen päivän
kokeen aikana. 

Kun itäpäädyn rakennus oli tutkittu, joukko lähti kävelemään pitkin kiihdytysputkia
ympäröivää  tunnelia  kohti  seuraavaa  tarkistusasemaa  siten,  että  kolme  miestä  oli
asettuneena kiihdytinputkien kummallekin puolelle. 

Tällä tavoin he etenivät, ja tutkivat erityisen huolellisesti kaikki kokeessa käytetyt
havaintopisteet,  joissa  tietenkin  asiaankuulumattomien  osien  löytymisen
todennäköisyys oli kaikkein suurin. Kaikki muutkin tarkistusasemat, sekä yhdistävät
tunnelitkin tutkittiin suhteellisen tarkkaan, vaikka niistä ei odotettukaan löydettävän
mitään. 

Mitään ei löytynyt mistään matkan varrelta, kaikki oli aivan niin kuin pitikin. Ja kun
kokeessa saadaan sellaisia tuloksia kuin eilen oli saatu, ei kaikki saanut olla niin kuin
piti. Se oli kaikinpuolin luonnotonta. 

Kaikkein  tarkin  tutkimus  tehtiin  kiihdyttimen  toiseksi  länsimmäisessä
tarkistusosastossa, siis viimeisessä niistä, jotka olivat olleet mukana kokeessa. Juuri
siinä osastossa oli protonien annihiloituminen tapahtunut. 

Keskinäisellä  sopimuksella  tämä  rakennus  jaettiin  kolmeen  osaan,  joista  kunkin
tutki  kaksi  miestä  yksikseen  toimien,  jolloin  kukin  kohta  tuli  tutkituksi  kahteen
kertaan.  Tästä  osastosta  olisi  varmasti  löytynyt  mikä  tahansa  pikkusormen kynttä
suurempi esine, mutta mitään ylimääräistä ei siltikään löytynyt. 

"Turha homma ainakin siihen saakka", tuhahti Alec kun kaikki kiihdyttimen sisäosat
oli  tutkittu  kellareita  ja  ullakoita  myöten.  Joissakin  tarkkailupisteissä  oli  ullakot,
vaikka niillä ei käytännöllisesti katsoen ollut mitään merkitystä. Ne olivat olemassa
lähinnä kai siltä varalta, että pohjakerroksen sisätilat loppuisivat ja tarvittaisiin vielä
sijoittaa osastoon lisää laitteita. 

"Mitä me oikein täällä sitä paitsi etsimme?" kysyi yksi hänen tovereistaan. Alec ei
ollut  selvittänyt  viidelle  miehelle  muuta  kuin  että  oli  etsittävä  kaikki  mahdolliset
vieraat esineet. 

"Minun  on  sanottava,  etten  oikein  tiedä  sitä  itsekään,"  vastasi  Alec.  "Ilmeisesti
tarkoituksemme  on  löytää  esine  tai  esineitä,  jotka  pystyisivät  muuttamaan
kiihdyttimen tai  tarkkailulaitteiden toimintaa jollakin,  aivan millä  tahansa,  tavalla.
Siis  sellaisia,  jotka  eivät  alunperin  kuulu  tänne,  vaan  jotka  joku  on  tuonut
tarkoituksenaan muuttaa eilen tehdyn kokeen tuloksia. Nyt alkaa näyttää siltä, että
emme tule  löytämään  yntään mitään.  Mutta  silti  meidän  on vielä  tutkittava  koko
kiihdyttimen ulkopuoli." 



"Miten isolta alalta olet ajatellut sen tehtäväksi?" 

"Luulisin,  että  riittää,  jos  tutkimme  kiihdyttimen  ympäristön  teihin  saakka  sekä
pohjois- että eteläpuolella, ja suunnilleen yhtä pitkälle kiihdyttimen päädyt. Ei liene
mitään järkeä etsiä kappaleita kauempaa, sillä jos niitä siellä olisi, niiden tarvittavan
vaikutuksen  synnyttämiseksi  tulisi  olla  niin  suuria,  että  ne  näkyisivät  kilometrien
päähän." 

Miehet  tulivat  ulos  kiihdyttimen  länsipäädystä  ja  lähtivät  nopeaan  tahtiin  ristiin
rastiin kulkien etenemään takaisin kohti itää. He jakaantuivat kahtia kolme yhdelle ja
toiset  kolme  toiselle  puolelle  kiihdytinrakennusta.  Kummallakin  puolella  kaikki
kolme  tarkistivat  peräjälkeen  samat  alueet,  jotta  etsinnän  tarkkuus  olisi
mahdollisimman  suuri.  Alec  oli  itse  etelänpuoleisessa  ryhmäslä,  kaupungista
näkymättömissä. Miesten lähtiessä länsipäädystä oli kello jo puoli kolme iltapäivällä,
ja he olivat ehtineet viettää vaelluksensa aikana yhden ruoka- ja yhden kahvitauon. 

Kun he saapuivat takaisin itäpäätyyn, oli kello jo kahdeksatta, ja oli aivan pimeätä.
Vaikka he olivat muuttaneet etsimistapaa niin, että voivat aina liikkua vähän matkaa
autolla,  he  olivat  silti  viipyneet  näin  pitkään.  Mitään  ei  löytynyt  kiihdyttimen
ulkopuoleltakaan. 

Jalat  särkevinä  lähes  sadan  kilometrin  kävelystä  ja  muutenkin  kaikin  puolin
väsyneenä  Alec  päätti  vielä  käydä  tapaamassa  Hans  Christienseniä.  Hän  tiesi
löytävänsä Hansin tämän työhuoneesta, koska tiesi tämän odottavan hänen etsintänsä
tuloksia. Hän tiesi myös, että tulokset eivät ilanduttaisi pansia. 

Alec  ei  koputtanut  astuessaan  sisään  Hansin  työhuoneeseen,  eikä  Hans  tuntunut
välittävän tästä muodollisuuden suorittamatta jättämisestä. 

"Huonoja  uutisia,"  Alec  sanoi  vaihtamatta  tervehdyksiä  vastoin  yleensä  hyviä
tapojaan.  "Sabotaasiteoria tuntuu romahtavan tähän paikkaan.  Me emme löytäneet
mitään koko kiihdyttimestä. Ainakaan mitään niin suurta, että sillä olisi voinut saada
aikaan hiukkasten törmäämättömyyden, saati sitten annihilaation. Sabotaasiteoria ei
kyllä alun alkaenkaan tuntunut järkevältä, mutta joka tapauksessa se nyt näyttää myös
mahdottomalta." 

"Eikä kukaan olisi voinut viedä laitteita ulos?" 

"Ei.  Kiihdyttimellä  on  jatkuvasti  ollut  väkeä,  ja  lisäksi  niin  suuren  laitteen
kuljettamisen huomaisi varmasti vaikkei kukaan erikseen seutua vartioisikaan. Sitä
paitsi annihilaatioon tarvittavaa laitetta ei tosiaankaan vielä ole keksitty." 

"Sille  me  emme  voi  mitään.  Mutta  joka  tapauksessa  meidän  on  pitäydyttävä
sabotaasioletuksessa, kokska järkevämpiäkään ajatuksia ei ole esitetty. Tilannetta ei
muuta se, että se on mahdotonta. Se on silti ainoa teoria, jossa on mitään järkeä." 



Hansin pöydällä oleva puhelin äännähti vaativasti, ja Hans vastasi kuulokkeeseen.
Hän vastaili tulevaan puheeseen muutamilla tyytymättömillä hymähdyksillä, ja painoi
kuulokkeen parin minuutin kuuntelun jälkeen takaisin paikoilleen. Näytti siltä, että
hänkin aikoi alistua tilanteen mahdottomuuden edessä. 

"Kuvankehitysosastolta ilmoittivat, että kaikki kuvat ovat ehdottomasti aitoja," hän
sanoi happamasti. "He ovat tutkineet kaikki heille antamasi kuvat viimeistä piirtoa
myöten, ja yhdestäkään ei ole löytynyt mitään merkkiä leikkaamisesta." 

"Entä kuvien tulkinta?" 

"Nekin on kaikki tarkistettu. Kuvien alkuperäiset tulkinnat ovat heidän mielestään
oikeita,  vaikkakin  järjenvastaisia.   Minusta  alkaa  tuntua,  että  meidän  on  vain
arkistoitava  tapahtuma,  ja  kirjoitettava  mapin  selkään  'selittämätön'.  Mitä  me
voisimme muutakaan?" 

"Emme kai mitään. Mutta silti tämä kaivelee minua. Minä yritän koetta uudelleen,
ja katson, millaisia tuloksia sitten saadaan. Jos tulokset sitten ovat normaaleja, voin
puhtain omintunnoin jättää tämän kokeen huomiotta. Milloin voisin tehdä vastaavan
kokeen seuraavan kerran niin että vuoden budjetti pysyttelisi sallituissa rajoissa?" 

Hans selaili hetken aikaa pöydällä edessään olevaa vuoden tutkimussuunnitelman
tiivistelmää, ja vastasi sitten: 

"Se menisi ainakin joulukuun puoleenväliin, ehkä vielä muutamia viikkoja siitäkin
eteenpäin. Sanotaan että tammikuun alkupäivinä, niin sen voi varmasti silloin tehdä.
Tosin silloinhan se jo tuleekin ensi vuoden budjettiin, mutta tämän vuoden puolelle
on tosiaankin niin vaikea mahduttaa mitään." 

"Se  on  kyllä  aika  pitkä  aika,  mutta  eipä  sille  mitään  voi.  Ehdinpähän  ainakin
huolella tutkia kaikki mahdolliset virhelähteet. Vaikka en uskokaan, että mitään tulee
löytymään. Minusta tuntuu, että kun minä teen sen kokeen toisen kerran, niin tulokset
sitten ovat aivan normaaleja. Että yritetään sitten uudelleen." 

"Minä merkitsen sinulle aikavarauksen vaikkapa tammikuun kolmannelle päivälle.
Silloin näkyy olevan tiistai,  ja  mahdollisten ennustusten rajoissa kaikki avaruuden
häiriölähteet ovat sinä päivänä hiljaisia." 

"Selvä. Minä yritän selvitellä teoreettista puolta siihen saakka. Ja on minulla kyllä
useita muitakin hommia keskeneräisinä, joten eivät minulta työt lopu. Arkistoi tämä
nyt siihen saakka siihen 'selvittämätön' -mappiisi." 

Alec  jätti  huoneen  suorastaan  epätoivoisena.  Tapahtumien  selvittämisestä  ei
tuntunut olevan toivoakaan. 



Kello oli muutamia minuutteja yli kahdeksan, ja Alec päätti vielä lähteä lyhyelle
kävelyretkeile  ennen  kuin  menisi  kotiinsa.  Hän  lähti  tutkimusrakennuksesta  kohti
lineaarikiihdytintä  kävellen  lähes  täydellisessä  pimeydessä.  Kuu  ei  ollut  vielä
noussut,  ja  ainoastaan  fysiikan  laitoksen  päärakennuksen  ja  lineaarikiihdyttimen
itäpäädyn  rakennuksen  ikkunoista  näkyvät  lamput  valaisivat  himmeästi  erämaata.
Alec kulki tarkoituksella hiekassa kiertäen laatoitetut jalkakäytävät, sillä pehmeässä
hiekassa  kulkeminen  oli  hänen  rasittuneille  jaloilleen  helpompaa  kuin  kovien
kivilaattojen  käyttäminen.  Hän  kulki  hitaasti  ajatuksiinsa  vaipuneena,  eikä
kiinnittänyt  erityistä  huomiota  työläisiin,  jotka  menivät  aivan  läheltä  tietä  pitkin
lineaarikiihdyttimelle. 

Viiden miehen työryhmä kuljetti traktorilla valtavaa mustaa laatikkoa siten, että yksi
miehistä ohjasi traktoria ja muut kulkivat rinnalla tai jäljessä, ja tarkkailivat koko ajan
kuljetettavan esineen liikettä.  Musta  laatikko keinui aika tavalla,  mutta  ei  sentään
näyttänyt olevan vaarassa kaatua. 

Sähkökäyttöinen  traktori  oli  pienestä  koostaan  huolimatta  tavattoman  vahva,  ja
pystyi kuljettamaan useiden kymmenien tonnien kuorman suuremmatta vaivatta. Sen
akut  pystyivät  varaamaan  yhdellä  kertaa  useita  tuhansia  kilowattitunteja,  eikä
latamisen  ja  purkamisen  yhteydessä  syntynyt  käytännöllisesti  katsoen  laisinkaan
energianhukkaa.  Vain  sähkön  muuttaminen  liikkeeksi  lohkaisi  alkuperäisestä
energiamäärästä hukkaan vajaan prosentin. 

Miehet kuljettivat kuorman lineaarikiihdyttimen itäpäädyn rakennuksen seinustalla.
Sitten he kokosivat rakennuksen katolle nostolaitteen ja ryhtyivät vipuamaan mustaa
laatikkoa  ylös  katolle.  Nostaminen  kävi  vaivattomasti,  koska  heidän  käyttämänsä
kurkityyppi  oli  tavattoman  tehokas.  Lisäksi  se  pystyi  yhtä  aikaa  kannattamaan
taakkaa kaikista neljästä kulmasta siten, että kustakin kulmasta nouseva vaijeri oli
nosturissa eri kohdassa. 

Nosto tapahtui niin, ettei laatikko edes vaappunut yhtään. Tämä nostokurkityyppi
oli suunniteltu nimenomaan herkkiä laitteita varten: Laatikkoa kannattavista neljästä
vaijerista  saisi  katketa  kaksi,  eikä  laatikon  asento  vielä  muuttuisi  yhtään.  Vasta
kolmannenkin  vaijerin  katkettua  laatikko  putoaisi.  Ja  kukin  vaijeri  pystyi
vaivattomasti kannattamaan yksinään useita kertoja nyt nostettavan laatikon painon.
Se painoi hiukkasen yli kahdeksan tonnia. 

Aikansa kuluksi Alec käveli katsomaan viiden miehen työskentelyä. Laatikko, jota
he  nostivat  katolle,  oli  kiihdyttimeen  sijoitettava  uusi  yksikkö.  Sillä  pystyttäisiin
kiihdytettävien  hiukkasten  alkuvauhti  nostamaan  hyvin  lähelle  valon  nopeutta.
Yksikkö oli  helpointa  sijoitaa  sisälle  katon kautta,  koska se  tuli  osaston ullakolle
kaikkien  muitten  laitteitten  yläpuolelle.  Ullakolla  ei  entuudestaan  ollut  mitään
laitteita,  mutta  tämä  oli  välttämätöntä  sijoittaa  sinne,  koska  rakennuksen  muut
sisäosat olivat jo liiankin täynnä. Tosin erilleen sijoittaminen aiheutti  monia uusia



järjestelyjä  rakennuksen  sisällä,  mutta  itseasiassa  se  ei  kuitenkaan  mitenkään
haitannut uuden kiihdytinyksikön hyväksikäyttöä. Alec oli itse pyytänyt uuden osan
sijoittamista  hiukkaskiihdyttimeen,  vaikka  se  lohkaisikin  laitoksen  budjetista
melkoisen  osan.  Syynä komponentin  mukaan ottamiseen hän oli  maininnut  muun
muassa sen, että sen avulla voitiin myös suhteellisen lyhytikäisiä hiukkasia kiihdyttää
suuriin nopeuksiin. 

Alec  katsoi,  kuinka  suuri  laite  kohosi  kohti  kaksikymmentäviisi  metriä  korkean
rakennuksen räystästä. (Rakennuksessa ei ollut varsinaista räystästä, vaan seinä jatkui
kattona  tavallisen  suorankulman  jälkeen.)  Laatikkoa  nostettiin  hitaasti,  vain
kymmenkunta metriä minuutissa, ettei se alkaisi keinua. 

Välistä Alec kääntyi niskaansa oikaistakseen katsomaan kaupunkia. Fysikon City
oli tähän aikaan kenties vilkkaimmillaan, kaikki huvittelunhaluiset ihmiset olivat nyt
liikkeellä.  Lähes kaikkialta kaupungilta näkyi valoja, mutta niiden valaistusteho ei
ulottunut Aleciin saakka. Kaupungin valaistus oli suunniteltu siten, että itse kunkin
paikan lamput valaisivat vain sitä aluetta, jota ne oli tarkoitettu valaisemaan. Näin
hajavalon aiheuttama energianhukka jäi mahdollisimman pieneksi. 

Äkkiä ylhäältä katolta kuului huuto: 

"Varokaa!" 

Kun Alec käänsi päänsä ylöspäin, hän näki, kuinka suurikokoinen musta laatikko
alkoi keinua uhkaavasti, irtosi sitten rasahtaen ja lähti syöksymään alaspäin suoraan
kohti  Alecia.  Hän  ehti  juuri  ja  juuri  väistää  laatikon,  niin  että  se  putosi  hänen
jalkojensa juureen vain muutaman senttimetrin päähän varpaista. 

Se säikäytti  Alecin pahanpäiväisesti,  sillä  hän tiesi  laatikon painavan yhdeksättä
tuhatta kiloa, mikä paino varmasti tuntuisi päähän osuessaan. 

Kaikki  viisi  miestä  ryntäsivät  nopeasti  alas  katolta  ja  tulivat  pudonneen
kiihdytinyksikön, ja Alecin, luokse. He näyttivät hätääntyneiltä, sillä vaikka he eivät
tienneet,  että  Alec  oli  ollut  vähällä  jaadä  alle,  he tiesivät,  että  musta  laatikko oli
erittäin kallisarvoinen, vaikka sentään onnettomuuksien varalta vakuutettu. 

Alecin miehet huomasivat vasta tultuaan pudonneen komponentin luokse. 

"Herra  Hariadan!"  huudahti  yksi  miehistä  hänet  huomattuaan.  "Oletteko  te
loukkaantunut?  Ette? Hyvä. Teillä oli totisesti onnea. Jos olisitte jäänyt tuon alle, ei
teistä olisi enää paljoakaan jäljellä." 

"Miten te saitte sen putoamaan?" kysyi Alec vuorostaan. "Senhän piti olla täysin
varmasti kiinni, ja oli syytäkin olla. Siinä makaa romukasana kahdeskymmenesosa
tämän vuoden määrärahoista." 



"Me emme tiedä  miten  se  saattoi  pudota",  vastasi  toinen.  "Me kiinnitimme sen
kaikkien sääntöjen mukaan, minkä kaikki meistä voivat todistaa. Toisaalta tuntuu aika
vaikealta uskoa, että kolme niin vahvaa vaijeria voisi noin vain katketa yhtäaikaa.
Joka tapauksessa kolme vaijereista oli poikki, kun tutkimme ne ylhäätä lähtiessämme.
Samoin  tutkimme  kaikki  vaijerit  ennen  noston  aloittamista,  ja  silluin  ne  olivat
täydessä kunnossa. Me emme käsitä, miten tämä on voinut tapahtua." 

Alec käski miesten välittömästi ilmoittaa vahingosta Hans Christiensenille, ja päätti
itse lähteä nukkumaan. Hänellä ei enää ollut haluja vaellella ympäriinsä, ja niinpä hän
marssi suorinta tietä asunnolleen ja asettui vuoteeseen. 



Kuudes luku:

Uni

Alec heräsi hikisenä omassa vuoteessaan. Kun hän katsoi kelloa, se osoitti neljää
lokakuun kahdeksannentoista päivän aamuna. Alec oli nähnyt unta. Hän muisti sen
sisällön vielä aivan selvästi, mutta hän ei täysin ymmärtänyt sitä. Joka tapauksessa
uni oli ollut pelottava. 

Alecin  isä  oli  istunut  työpöytänsä  ääressä,  ja  lukenut  outoja  paperiliuskoja.
Paperilauskat  olivat  olleet  pari  kyynärää leveitä  ja  lähes  puolitoista  metriä  pitkiä.
Niissä oli ollut metallikehykset, jotka pitivät niitä suorina. Papereissa oli ollut outoa
kirjoitusta. Alec oli nähnyt vain, että niissä oli ollut kirjoitusta, mutta hän oli ollut
varma, ettei se ollut tavanomaista kirjoitusta. Sen oli täytynyt olla outoa kirjoitusta,
jota Alec ei ollut osannut lukea. Isä oli lukenut niitä mumisten, eikä Alec ollut kuullut
isänsä sanoja, vaikka oli seisonut vain parin metrin päässä tämän selän takana. Isä oli
yrittänyt lukea tekstejä hänelle, ja yrittänyt selvittää niiden tarkoitusta. Hän ei ollut
ymmärtänyt. 

Huoneessa  oli  ollut  pimeää.  Vain  isän  tumma  mahonkipöytä  oli  loistanut
fosforimaista valoa. Ikkunoiden edessä oli ollut paksut verhot; ne olivat olleet huopia,
joihin oli ommeltuna pitsireunukset. Ikkunoiden takaa oli kuulunut liikenteen melua. 

Liikenteen melua?  Niin,  Alecin lapsuudessa pintakulkuneuvoja oli  vielä  käytetty
jonkin verran,  ja ne olivat  saastuttaneet  ja melunneet.  Mutta hehän olivat  asuneet
maaseudulla,  kaukana  kaikista  kaupungeista.  Ja  siellä  autoja  ja  muita
pintakulkuneuvoja oli liikkunut hyvin vähän. 

Mutta ikkunoista oli kuitenkin kuulunut himmeätä liikenteen ääntä. Äänet tulivat
alaviistosta,  katutaso  oli  ollut  paljon  huoneen  alapuolella.  Alec  oli  aina  pelännyt
korkeita kerrostaloja. Hän ei halunnut missään tapauksessa asua kolmatta kerrosta
ylempänä. 

Lihava  täytetty  huuhkaja  pöydällä  oli  tuijottanut  Alecia  suurilla  silmillään.  Sen
silmissä oli ollut jotakin vihamielistä, ja sen jalat olivat loistaneet samaa vihertävää
valoa kuin pöytäkin. Huunkaja oli tahtonut hyökätä Alecin kimppuun, se oli tahtonut
tappaa hänet, mutta se ei ollut päässyt irti. Se oli ollut kuollut ja täytetty, eikä sillä
ollut ollut valtaa liikkua. Mutta se oli varmasti halunnut. Ja siksi Alec oli pysytellyt
isänsä selän takana suojassa. 

Lopulta  isä  oli  lopettanut  lukemisen,  ja  kääntynyt  katsomaan  Alecia.  Hän  oli
näyttänyt  vanhalta  ja  kalpealta,  paljon  vanhemmalta  kuin  mitä  hän  oli  ollut
kuollessaan räjähdysonnettomuudessa. Alec oli silloin ollut kahdentoista. Isän tukka
oli unessa ollut harmaantunut, ja hän oli näyttänyt hyvin surulliselta. Isä oli yrittänyt
sanoa Alecille jotakin, mutta hänen huulensa olivat vain liikkuneet tyhjää, eikä hän



ollut  saanut  sanoja  ulos.  Vangiksi  jäävät  sanat  olivat  koskeneet  isään,  ja  hänen
kasvonsa olivat vääristyneet. Isä oli painanut kasvonsa hetkeksi syliinsä. 

Kun isä jälleen oli nostanut kasvonsa näkyviin, ne eivät enää olleet olleet hänen
kasvonsa. Ne olivat olleet yhtä vanhat ja väsyneet, mutta ne eivät olleet olleet Alecin
isän kasvot. Ne olivat oleet Alecille tyystin tuntemattomat, mutta silti niiden kuva oli
ollut hyvin selvä ja kirkas, ja Alec oli tervehtinyt vanhusta kuin hyvääkin tuttua. He
olivat  alkaneet  keskustella.  He  olivat  puhuneet  kuolemasta,  mutta  Alec  ei  ollut
ymmärtänyt sanoja. Alec ei ollut ymmärtänyt edes omia vuorosanojaan, hän vain oli
puhunut kuin olisi opetellut sanat ulkoa. Kuin vieraskielistä tekstiä. Mutta Alec oli
varma,  että  he  olivat  puhuneet  kuolemasta.  Vanhus  oli  tuijottanut  Alecia
surumielisesti, ja silloin tällöin osoittanut häntä vapisevalla sormellaan.

Huoneeseen  oli  sitten  vähitellen  ilmestynyt  valoja.  Ensimmäisenä  oli  syttynyt
pöytälamppu, joka oli valaissut pöllön kasvot, ja saanut sen silmät kiilumaan entistä
pelottavammin. Sitten oli  syttynyt jalkalamppu ikkunan vieressä. Lampun valo oli
ollut niin voimakasta, että se oli heiluttanut ikkunan edessä ollutta huopaa. 

Kummallista, eihän lampun säteilypaine riitä heiluttamaan verhoa! Mutta siltä se oli
ainakin  näyttänyt.  Ei  se  ollut  ollut  ulkoa  tulevaa  vetoakaan.  Huoneen  ilma  oli
seisonut,  se  ei  ollut  virrannut  mihinkään suuntaan.  Verhoa oli  selvästi  heiluttanut
jalkalampun valon säteilypaine. 

Vähitellen  verhon  heilahduskaari  oli  laajennut,  ja  sitten  verho  oli  lähtehyt
leijailemaan  kohti  laipiota.  Se  ei  ollut  noussut  rullalle  yläkamanaan,  vaan  se  oli
nimenomaan leijaillut kattoon, ja vähitellen kadonnut. Ikkunan takaa oli tullut esiin
kylmän  harmaa  tiilimuuri.  Siinä  oli  kasvanut  sammalla  punaisia,  verenkarvaisia
sammalia.  Ne olivat  madelleet  hitaasti  edestakaisin pitkin muurin saumauksia.  Ne
olivat kiertäneet kaikki halkeamat, mutta pysytelleet tiukasti kiinni laastissa. Eivätkä
olleet  koskeneetkaan  itse  tiiliin.  Muuri  oli  ollut  miltei  kiinni  ikkunassa.  Lasin  ja
muurin välissä oli ollut vain muutamia senttimetrejä tyhjää tilaa, josta huoneeseen oli
virrannut hiukan valoa. Mutta tämä vähäinen valo ei voittanut jalkalamppua, joka oli
verhon  kadotessa  alkanut  vilkuttaa.  Rytmikkäästi,  kuin  hyräillen  jotakin  laulua.
Tempo oli tuttu, mutta Alec ei muistanut, mihin lauluun se oli kuulunut. 

Ei  verhon takaa  löytynyt  paikka enää  ollutkaan ollut  ikkuna,  se  oli  ollut  takka.
Alecin isän työhuoneessa oli aikoinaan ollut massiivinen tiilitakka. Pienenä poikana
Alec oli usein istunut takan edessä ja seurannut hormiin kohoavia liekkejä. Hän oli
miettinyt usein, mistä liekit koostuivat. Hän ei kuitenkaan ollut koskaan onnistunut
ratkaisemaan sitä ennen kuin oli sattunut löytämään selityksen eräästä kirjasta. 

Sitten vanhus oli noussut työpöydän edessä olleelta selkänojalliselta puutuolilta ja
siirtynyt valtavaan pehmeään nojatuoliin takan edessä. Hetken hän oli  lämmitellyt
käsiään  tulen  loimussa.  Liekit  olivat  näyttäneet  pitävän  vanhuksesta;  ne  olivat
kasvaneet  pituutta,  ja  nuolleet  häntä.  Mutta  eivät  polttaneet,  sillä  ne  olivat  olleet



kylmiä liekkejä. Kauniita, mutta kylmiä, ja huoneessakin oli ollut kylmä. 

Alec  oli  huomannut  sen  vasta  tässä  vaiheessa.  Tai  ehkä  kylmyyttä  ei  ollut
aikaisemmin ollut.  Kylmyys oli  varmaan juuri tullut sisälle ovesta,  joka hiljaa oli
narissut saranoittensa varassa vähäsen raollaan. 

Nyt ovesta oli alkanut tulvia sisälle väkeä. Useita erilaisia ihmisiä, kaiken kaikkiaan
kymmenkunta:  siivoojia,  talonmies,  laboratorioapulaisia,  aivan  normaalia
tutkimuslaitoksen  työväkeä.  Alec  oli  pelännyt  näitä  ihmisiä.  Hän  oli  katseellaan
hakenut turvaa vanhuksesta, mutta tämä ei enää ollut ollut tuolissa. 

Vanhus  oli  nyt  seisonut  tyhjässä  roikkuvan  patsaan päällä.  Se  oli  ollut  Platonia
esittävä kasvokuva, mutta naamaa oli sotkettu hiilellä. Vanhuksen kädessä oli ollut
aivan  tavallinen  karttakeppi,  jolla  hän  oli  osoitellut  taakseen  ilmestynyttä
tummanvihreää liitutaulua. Se oli ollut sama taulu, jota Alec oli nuorena tutkijana
käyttänyt kaikissa laskelmissaan. Tutkimustyö oli vaatinut tavattoman paljon erilaisia
laskuja ja kaaviopiirroksia. 

Tauluun  oli  piirretty  tau-plus  hiukkasen  hajoamista  kuvaava  diagrammi.  Se  oli
piirretty aivan oikein, juuri sillä tavoin tau-plussa hajosi. Mutta eihän ollut olemassa
hiukkasta,  joka olisi  saanut  nimekseen tau?  Mutta  Alec oli  pitänyt piirrosta  aivan
luonnollisena,  hajoamistuotteet  oli  piirretty  täysin  oikein.  Yhden  Feynmatin
diagrammin  haaran  päässä  oli  ollut  kaksitoista  liidulla  piirrettyä  omenaa.
Samanlaisia, joita oli alakoulun matematiikan kirjoissa joukko-opin kohdalla. Juuri
niitä oli kuulunutkin syntyä tau-plussan hajoamisessa. Vanhus oli selittänyt Alecille,
mitä kaavio esitti,  mutta taaskaan Alec ei ollut kuullut sanoja.  Huoneeseen tulleet
ihmiset olivat häivyttäneet äänen, he olivat puhuneet keskenään kaikki yhtä aikaa. 

Sitten taululle oli vaihtunut kvarkkien orbitaaliteoriaa esittävä malli, jota vanhus oli
ryhtynyt  selittämään  korottaen  äänensä  yli  yleisen  puheensorinan.  Mutta  hän  oli
selittänyt  sen  aivan  väärin,  täysin  järjettömällä  tavalla.  Alec  oli  yrittänyt  huutaa
vanhukselle, että se oli väärin, ja yrittänyt selittää oikean tavan, mutta hänen äänensä
ei  ollut  kantanut.  Vanhus  oli  katsonut  häneen  toruvasti  kuin  ankara  opettaja
koulupoikaa,  joka  oli  sanonut  varomattoman  sanan  kesken  oppitunnin.  Alec  oli
tuntenut itsensä painuvan kasaan. Tunnelma oli koko ajan ollut epätodeliinen, mutta
vasta nyt Alec alkoi ensimmäisen kerran tajuta sen. 

Vanhus oli  jatkanut  selostamistaan,  ja  patsas  hänen jalkojensa  alla  oli  vaihtunut
Platonista Isaac Newtoniksi.  Mitä yhteistä oli Platonilla ja Newtonilla? Vanhus oli
vastannut Alecin lausumattomaan kysymykseen: 

"Etkö  sinä  vieläkään  ymmärrä,  Alec  Hariadan?  He  ovat  lujia.  He  kestävät
opettamista. Näetkö, hän ei pane vastaan vaikka opetan hänellä?" Vanhus oli esittänyt
kysymyksen sarkastisesti hymyillen, ja oli samalla osoittanut allaan olevaa patsasta.
Se  oli  nyt  alkanut  muuttua  punahehkuiseksi,  ja  sitten  oli  vähitellen  kuumennut



keltaisen ja sinisen kautta vihertävänvalkoiseksi. Samalla se oli sytyttänyt vanhuksen
jalat, joista oli alkanut leijailla pieniä keltaisia lieskoja. 

Samassa  huoneeseen  saapuneet  fysiikan  laitoksen työntekijät  olivat  kerääntyneet
Alecin ympärille. Heidän kasvonsa olivat olleet surumielisiä, eivät lainkaan vihaisia
tai sotaisia, mutta silti Alec oli pelännyt heitä. Samalla Alec oli tunnistanut monta
heistä.  He  todella  olivat  Fysikon  Cityn  fysiikan  laitoksen  työntekijöitä,  mutta  he
olivat uusia. Monia heistä Alec oli nähnyt laitoksella viimepäivien aikana, toisia ei
vielä laisinkaan. Mutta Alec oli ollut varma, että he olivat laitoksella. 

Hahmot olivat piirittäneet Alecin, ja tulleet yhä lähemmäksi. Alec oli voinut tuntea
heidän hengityksensä; he eivät haisseet hielle, kuten työläiset yleensä, he olivat olleet
aivan hajuttomia. 

Sitten  yksi  oli  ottanut  pesusangostaan,  tämä  oli  siivooja,  vanhanaikaisen
konepistoolin. Niitä oli viimeisiä kertoja käytetty joissakin maailmankolkissa Alecin
ollessa  aivan  pieni  poika.  Siivooja  oli  tähdännyt  aseella  Alecin  otsaa,  ja  alkanut
ampua  pitkiä  sarjoja,  joiden  rätinä  oli  kaikunut  ympäri  huonetta.  mutta  Alec  oli
vahingoittumattomana  lähtenyt  leijumaan  ylöspäin,  aina  vain  ylöspäin,  kunnes
andistelijat  olivat  näyttäneet  enää pieniltä pisteiltä,  ja  lopulta kadonneet  kokonaan
näkyvistä. 

Uni oli päättynyt voimakkaaseen räjähdykseen, johon Alec oli herännyt. 

Uni  oli  ollut  hyvin  todentuntuinen,  aivan  kuin  Alec  olisi  katsellut  omasta
elämästään kertovaa kaitafilmiä, paitsi että kolmiulotteisena. Mutta se oli ollut hyvin
vaikeasti käsitettävä. 

Ainakin Alec oli sitä mieltä, että kvarkkiorbitaalien selittäminen väärin oli jollakin
tavalla  symbolisoinut  hänen  kaksi  päivää  sitten  suorittamaansa  koetta,  joka  yhä
painoi hänen mieltään. 

Alec nousi vuoteeltaan ja avasi ikkunan edessä olevan sälekaihtimen. Ulkona oli
kirkas  kuutamo;  kuu  oli  ollut  täysi  tänä  yönä  vähän  ennen  kello  kahta.  Koko
kaupungin  rakennukset  erottuivat  synkkinä  varjoina  kuutamoista  erämaata  ja
tähtitaivasta  vasten.  Kuun säteet  ulottuivat  vain joihinkin hyvin harvoihin seiniin.
Alec asui kolmannessa kerroksessa, ja kaupungissa oli hyvin vähän kahta kerrosta
korkeampia  rakennuksia,  joten  hän  saattoi  nähdä  suurimman  osan  kaupunkia
pohjoiseen päin avautuvasta ikkunastaan. Lähes kaikki rakennukset olivat täsmälleen
saman näköisiä,  tyypillisiä kaupunkiasuntoja.  Nelikulmaisia rakennuksia,  joissa oli
kussakin  suuri  joukko  nelikulmaisia  ikkunoita  ja  kaksi  sisäänkäyntiä,  yksi
kummallakin puolella rakennusta. Jokaiseen rakennukseen kuului lisäksi varsin suuri
piha-alue. 

Alec avasi ikkunan toisen puoliskon, ja veti keuhkoihinsa raikasta kylmää yöilmaa.



Hän  kyllä  tiesi  aivan  hyvin,  että  kaupungin  asuntosäädökset  kielsivät  ikkunoiden
avaamisen  yöllä  ilman  erityistä  tarvetta,  sillä  se  säästi  huomattavasti
lämmityskustannuksissa.  Mutta  nyt  raitis  ilma  tuntui  olevan  tarpeen.  Hän  otti
päydältään  vesilasin,  josta  naukkaili  raitista  vettä  pieninä  kulauksina.  Ihmeellistä,
miten kauan sopivasti  käsitelty vesi  voi säilyä raikkaana,  vaikka seisoi  avoimessa
lasissa lämpimän makuuhuoneen pöydällä. 

Säilyvyyden parantamiseksi veteen oli sekoitettu eräitä kemiallisia aineita, joista ei
tuntunut  minkäänlaista  lisämakua.  Aineet  eivät  myöskään  olleet  terveydelle
vaarallisia,  vaan  päin  vastoin  monet  jopa  hyvin  hyödyllisiä.  Hyvin  käsitelty  vesi
säilyi tietyn lämpöisenä kolmen tai neljänkin tunnin seisomisen. 

Mitä olivat olleet ne kummalliset paperiliuskat, joita Alecin isä oli yrittänyt selvittää
hänelle unessa? Unessa Alec oli ollut aivan varma, että niissä oli ollut merkkejä, joita
hän ei ymmärtänyt, mutta joita hänen isänsä osasi lukea. Mutta nyt hän ei enää ollut
niin varma. Ehkä outouden tuntu oli johtunut siitä, että hän ei ollut nähnyt tekstejä,
vaan ainoastaan harmaina linjoina vasemmalta oikealle juoksevat rivit. 

Paperit olivqt olleet suuria, ja niissä oli ollut metallikehykset. Kartoissa käytettiin
joskus  metallikehyksiä,  mutta  Alec  oli  varma,  etteivät  nämä  paperit  olleet  olleet
karttoja. Kartoissa ei koskaan ole suoria rivejä valkoisella pohjalla. 

Olivatko ne enkä olleet kytkentäkaavioita? Silloin niiden oli täytynyt kuulua hyvin
monimutkaiseen laitteeseen. Alec muisti joskus nähneensä joidenkin kenttävastusten
kytkentäkaavioita,  ja  nekin  olivat  olleet  huomattavasti  pienempiä  ja
yksinkertaisempia.  Ja  kenttävastukset  tiettävästi  olivat  kaikkein  monimutkaisimpia
ihmisen tähän mennessä konstruoimia laitteita. 

Ne olivat saattaneet olla kytkentäkaavioita, mutta mitä Alecin isä silloin olisi tehnyt
niillä? Tai ehkä ne olivatkin kuuluneet vanhukselle, joksi isä oli muuttunut kesken
unen.  Tämä  oli  kyllä  näyttänyt  tyypiltä,  joka  pystyisi  ymmärtämään  hyvinkin
monimutkaisia asioita. Hän oli näyttänyt tosi viisaalta, miksi hän siis oli selittänyt
kvarkkien orbitaaleja väärin? Oliko vanhus kenties tehnyt sen tarkoituksella, yrittänyt
johtaa Alecia harhaan? 

Harhaan mistä? Alechan oli  itse keksinyt kvarkkien orbitaalit  jo kauan sitten. Ei
häntä enää olisi helppo saada uskomaan toisenlaisia ratkaisuja, ainakaan niin täysin
todellisuuspohjaa vailla olevia kuin mitä vanhus oli unessa esittänyt. 

Oliko tämä uni kenties jotenkin yhteydessä Alecia jo useiden viime viikkojen aikana
vaivanneisiin uniin, joissa oudot miehet laskeutuivat taivaasta, ja neuvoivat ihmisille
kummallisia asioita? Ne unet olivat olleet  yhtä todentuntuisia kuin tämä uusinkin,
Alec oli jopa valmis uskomaan niiden antaman sisällön: avaruudessa oli asukkaita.
Tiede ei tällä hetkellä tuntenut ainoatakaan avaruutta asuttavaa sivilisaatiota, ja jopa
piti näiden löytymistä varsin epätodennäköisenä, mutta ei kuitenkaan mahdottomana.



Ja nämä asukkaat saattoivat hyvinkin olla ihmiskuntaa viisaampia... 

Alec  jätti  vesilasin  kädestään takaisin pöydälle  juotuaan siitä  hieman yli  puolet.
Sitten hän sulki ikkunan ja alkoi pukeutua. 

Hän  tiesi,  ettei  enää  kuitenkaan  saisi  unta,  ja  päätti  siksi  lähteä  kaupungille
kävelemään. Kävelyretkessä ei enää olisi mitään vaarallista, sillä kaikki kaupungin
rikolliset  ainekset  toimivat  iltayöstä.  Aamupuolella  näet  poliisin  valvonta  oli  ties
mistä  syystä  paljon  tiukempaa  kuin  illalla.  Tosin  kaupungissa  olikin  rikollisia
suhteellisen vähän, koska kaupunkiin tulevien ihmisten henkilöllisyyksistä pidettiin
aika  tarkkaa  kontrollia.  Mutta  joskus  joitakin  rikollisia  eksyi  Fysikon  Cityynkin.
Heitä houkutteli lähinnä kaupungin korkea varallisuus, siellä köyhiä näet oli hyvin
vähän.  Köyhiä  oli  paljon  vähemmän  kuin  muualla  maailmassa,  ja  yleensäkin
maailman tulonjakauma oli merkittävästi tasoittunut viimeisten vuosisatojen aikana. 

Mitä unen huuhkaja oli merkinnyt? Alec muisti, että hänen isänsä työhuoneessa oli
aikoinaan ollut täytetty pöllö, mutta se ei ollut ollyt pöydällä, vaan korkealla seinällä
kirjahyllyn päällä. Ja se oli ollut huomattavasti pienempi kuin unen huuhkaja. Isä oli
sanonut,  että  se  oli  lehtopöllö,  jonka  hänen  isoisänsä  oli  saanut  lahjana  joltakin
täytettyjä  eläimiä  keräilleeltä  ystävältään,  jota  oli  auttanut  jossakin  hankalassa
ongelmassa.  Eläinten  täyttäminen  kaloja  ja  hyönteisiä  lukuunottamatta  oli  ollut
kokonaan  kiellettyä  jo  sadan  vuoden  ajan.  Syystä  eläin  oli  ollut  Alecin  isälle
työhuoneen arvokkain koristus. Jo niihin aikoihin kun Alec oli ollut pieni, sen arvo
oli veikattu suunnilleen kahden väritelevisiovastaanottimen suuruiseksi, ja jos arvo
oli jatkuvasti noussut, kuten luultavaa oli, se nykyisin olisi huimaavissa luvuissa. 

Isän  kuoltua  pöllö  oli  joutunut  erääseen  museoon,  joka  kuitenkin  oli  lopettanut
toimintansa seuraavana vuonna kannattamattomana, kun sen valtionapu oli lopetettu.
Täytetty lehtopöllö oli myyty jollekin tuntemattomalle mieshenkilölle, ja sen jälkeen
kukaan ei tiennyt linnun kohtalosta mitään. 

Isän lintu oli ollut pöllö, ei suinkaan huuhkaja. Mutta Alec ei muistanut eläissään
nähneensä muita täytettyjä lintuja lukuunottamatta niitä harvoja kertoja, jolloin hän
oli päässyt tutustumaan joidenkin museoiden kokoelmiin. Ja Alec uskoi jonkin verran
siihen mahdollisuuteen, että unien esineillä voi olla jokin merkitys. Vaikkapa vain
symbolinen vastine todellisuudessa, mutta vastine kuitenkin. 

Entä huovat ikkunoiden edessä? Se oli ehkä kuvannut jotakin pimeää paikkaa, tai
epämiellyttävää ajatusta. Mutta mitä? Alecin kotona ei ollut ollut kellaria, ja kaikki
huoneet  olivat  olleet  valoisia.  Fysikon  Cityssä  kaikki  huoneet  lukuun  ottamatta
niinsanottuja pimeitä huoneita sytyttivät automaattisesti valot jonkun astuessa sisään,
ellei valoja erikseen estetty syttymästä. 

Se  ei  siis  voinut  olla  mikään  konkreettinen  huonevaikutelma.  Ehkäpä  se  oli
symbolisoinut pelkoa; Alec oli hyvin herkästi pelästyvä luonne. Viimeaikoina häntä



olivat pelottaneet eniten oudot unet, jotka olivat toistuneet jo useina öinä. Tällä unella
täytyi  olla  jotakin  tekemistä  niiden  kanssa.  Jotenkin  tämä  uni  oli  tuntunut  aika
samanlaiselta, vaikka aihe olikin ollut täysin erilainen. Mitä tekemistä Alecin isällä
olisi voinut olla kummallisten avaruusmiesten kanssa? Mutta ehkäpä se ei ollutkaan
isä, vaan se tuntematon vanhus. 

Huone oli sitten vähitellen saanut lisää valoa. Ensi alkuun pöytä itse oli valaissut
hiukan, sitten lamput olivat syttyneet yksi kerrallaan, ja lopuksi ikkunan edestä oli
puhallettu verho pois. Pimeys unessa oli väistynyt. Jos pimeys oli esittänyt pelkoa, oli
vaaleneminen ilman muuta esittänyt pelon päättymistä.  Mutta valo oli  kyllä tullut
vähintäänkin kammottavalla tavalla. 

"Pah,  sehän  oli  vain  unta,  ei  sitä  kannata  ajatella",  sanoi  Alec  itsekseen  varsin
kuuluvalla äänellä samalla kun veti sukkaa jalkaansa. 

Mutta hän ei voinut olla ajattelematta unta, sen verran vaikuttava se oli ollut. 

Fosforinhohtoinen pöytä? Alecin isällä oli kyllä ollut kaunis mahonkinen työpöytä,
jonka ympärillä  Alec  oli  joskus  leikkinyt  vielä  ollessaan  niin  pieni,  ettei  osannut
lukea. Heti kun hän oli oppinut lukemaan, hän oli hyvin usein istunut olohuoneen
suuren sohvan päädyssä johonkin kirjaan uppoutuneena. 

Meri oli joskus valohehkuinen, kun fosforia sisältävät levät nousivat lähelle pintaa.
Pimeinä öinä tämä oli ollut todella fantastinen näky, kun koko kotilahti oli loistanut
vihertävässä  valossa,  jota  vasten  merilinnut  olivat  näkyneet  mustina  varjoina.  He
olivat  harrastanet  yökalastusta  levien  noustessa  pintaan,  koska  silloin  kalat  olivat
helposti havaittavissa. 

Näin valaistussa meressä oli ollut hauska ajella pienellä purjeveneellä, jonka Alecin
isä oli hankkinut perheen huvikalastusta varten. Isä oli väittänyt, että moottoriveneet
häiritsivät kalastusta, ja varoittivat kaloja syöteistä. Purjeveneellä oli helppo liukua
salaa kalaparvien yläpuolelle,  ja  silloin oli  yhdeltä istumlta voinut saada hyvinkin
suuria saaliita. Alecin isä oli rakastanut tätä kalastusmuotoa.

Isä  oli  muutenkin  ollut  innokas  kalastaja,  ja  hän  olikin  hankkinut  lisätuloja
toimittamalla kaloja naapureille ja muille tuttaville. 

Kalat olivat jo siihen aikaan olleet lähes saasteettomia, koska jätteiden laskeminen
vesistöihin  oli  kielletty  kansainvälisillä  laeilla  kymmeniä  vuosia  aikaisemmin.
Kalakanta  oli  silloin  ollut  voimakkaasti  elpymässä,  kun  vesistöt  biologisen
kehittymisen kautta olivat vähitellen puhdistuneet. Vain jotkin radioaktiiviset jätteet
olivat  saattaneet  eräiden  alueiden  kalat  myyntikieltoon,  mutta  Alecin  kotipaikan
lähistöllä ei koskaan ollut ollut yhtään ydinvoimalaa. 

Viimeiseksi  Alec  pukeutuessaan  kietoi  ylleen  harmaan  hieman normaalia  puvun



takkia pidemmän takin, koska ulkona olisi vielä kylmä tähän aikaan aamusta. 



Seitsemäs luku:

Aamukävely

Kello  oli  kaksikymmentä  yli  neljän  kun  Alec  lähti  huoneistostaan.  Oli  vielä
nelisenkymmentä  minuuttia  aikaa  siihen,  kun  fysiikan  laitoksen  voimistelusali
avattaisiin  työntekijöitten  käytettäväksi.  Alec  laskeutui  kolmannesta  kerroksesta
portaita pitkin, koska yleisen käytännön mukaisesti ei tässäkään rakennuksessa ollut
hissiä. Hissi asennettiin yleensä vain silloin, jos talossa asui joku, joka ruumiillisen
kuntonsa  vuoksi  välttämättä  tarvitsi  hissiä.  Ja  luonnollisestikin  hissit  oli  olemassa
myös kaikissa korkeissa rakennuksissa; yleensä aina, kun kerroksia oli viisi tai sitä
enemmän.  Tosin Alec olisi  käyttänyt  portaita  vaikka hissi  olisi  ollutkin olemassa.
Portaiden  kulkeminen  kuului  osana  hänen  päivittäiseen  kunnon
ylläpitämisohjelmaansa. 

Kun Alec tuli pihalle, hän sai huomata, että ilma oli vieläkin kylmempää kuin mihin
hän  oli  varautunut.  Hän  puristi  takkia  hieman  tiukemmalle  ympärilleen  ja  lähti
pikkuhiljaa  kävelemään  katua  pitkin  eteenpäin.  Kadun  päässä  muutaman
korttelinvälin etäisyydellä seisoi yksinäinen poliisimies, joka hetken aikaa tarkkaili
Alecin kulkua. Poliisi ilmeisesti arvioi Alecin rehelliseksi kansalaiseksi, koska jatkoi
matkaansa pitkin tätä katua vastaan kohtisuoraan kulkevaa katua. 

Kadut  olivat  varsi  kapeita,  ja  niillä  kuljettiinkin  pääasiassa  pelkästään  jalkaisin.
Pintakulkuneuvoja  käytettiin  suhteellisen  vähän,  koska  pidemmät  matkat
kaupunkilaiset yleensä kulkivat maanalaisella. 

Kadun nelimetrisen ajoradan molemmilla puolilla oli  kaksimetriset jalkakäytävät,
jolta  reunustivat  muutamien  kymmenien  metrien  välein  sijoitetut  katulamput.
Katukuva  oli  hyvin  perinteinen,  ja  monet  Fysikon  Cityn  asukkaat  pitivätkin  sitä
patavanhoillisena. Katujen käyttö rajoittuikin pääasiassa maanlaisen asemien välisiin
kävelymatkoihin. Jotkut harvat voivat kulkea katuja myös asunnoltaan työpaikalle,
jos välimatka sattui olemaan hyvin lyhyt, mikä tässä kaupungissa oli harvinaista. 

Alec kuului näihin harvoihin, sillä hän asui aivan kaupungin eteläosassa vain parin
korttelin  päässä  rakennuskieltorajasta.  Hänen  asuntonsa  ja  fysiikan  laitoksen
päärakennuksen välimatka oli vain parisataa metriä, minkä kuka tahansa kaupungin
asukas vielä käveli aivan mielellään. 

Alec  oli  toisessakin  suhteessa  hyvässä  asemassa:  kukaan  ei  kaipaisi  häntä
työpaikalleen, jos hän jäisi pariksi päiväksi kotiin. Pidettiin luonnollisena sitä, että
suuri  fyysikko,  etenkin  kun  oli  poikamies,  saattoi  tehdä  työtä  kotonaan.  Olihan
hiukkasfyysikon  työ  suurelta  osin  keksimistä;  piti  keksiä  uusia  mahdollisuuksia,
uusia ideoita, ja vasta sitten oli mahdollista tarkistella kokeellisesti, pitivätkö ideat
paikkansa. 



Alec oli sopinut Hans Christiensenin kanssa, että hän saisi milloin tahansa pysytellä
kotonaan  kaksi  päivää.  Vasta  kolmea  päivää  varten  hänen  täytyi  pyytää  lupa
etukäteen.  Tosin  kaikista  poissaolopäivistä  piti  jälkeenpäin  tehdä  selvitys.  Näiden
selvitysten  yleisin  mainittu  syy  oli  'hiukkasfysiikkaan  liittyvää  ajattelutyötä
meneillään olevan projektin läpikäymiseksi'. 

Alec käveli katua pitkin kohti pohjoista, poispäin kaupungin laidasta, sillä hänellä
oli  vielä  vapaata  aikaa.  Itä  oli  jo  juuri  ja  juuri  havaittavasti  muita  ilmansuuntia
valoisampi, mutta aurinko ei silti vielä nousisi puoleentoista tuntiin. Kuu oli alhaalla
lännessä,  mutta  koska  se  oli  miltei  täysi,  se  valaisi  vieläkin  selvästi  kaupungin
rakennuksia. Katutasoon sen valo ei enää ulottunut, sen verran rakennukset peittivät
lännenpuoleista taivaanrantaa. 

Horisontti  näkyi  kadulle  vain  kohdissa,  joissa  viivasuorat  kadut  kulkivat  koko
kaupungin  halki  idästä  länteen.  Useiden  kymmenien  kilometrien  mittaiset  suorat
kuun valaisemat  kadut loivat  aavemaisen tunnelman,  ja Alec ylittikin nämä kadut
nopeasti. Hän ei pitänyt pelottavasta vaikutelmasta. 

Alec käveli useita korttelinmittoja mitään ajattelematta samaa katua pitkin. Hän veti
keuhkoihinsa täysin siemauksin raikasta aamuilmaa.  Öinen kaupunki ja tähtitaivas
olivat kauniita, himmeätkin tähdet olivat vielä selvästi nähtävissä. 

Lukuun ottamatta muutamia harvoja siivoojia kadut olivat aivan tyhjiä.  Siivoojat
olivat aamutyöläisinä juuri saaneet työnsä päätökseen, ja olivat ilmeisesti palaamassa
koteihinsa nukkumaan. Nämäkin harvat ihmiset kiersivät Alecin varovaisesti, sillä he
pelkäsivät ketä tahansa tuntematonta miestä, joka liikkui kadulla tähän aikaan yöstä.
Ja varmasti Alec oli jonkin verran pelottavan näköinenkin kulkiessaan katua pitkin
päämäärättömästi, ajatuksiinsa vaipuneena. 

Hetkiseksi  Alec  pysähtyi  katsomaan  erään  tämän  kaupunginosan  suurliikkeen
näyteikkunaa. Sisällä paloi muutamia sinertäviä loisteputkia, niin että näyteikkunassa
olevat  esineet  voi  nähdä  suhteellisen  hyvin.  Alecin  tulosuunnasta  lukien
ensimmäisessä ikkunassa esiteltiin vaatteita. Ne olivat tavanomaisia käyttövaatteita,
ehkä  vain  hiukan  käytännöllisempiä  kuin  yleensä  käytössä  olevat,  ja  siksi  olivat
saaneet paikan näyteikkunassa. 

Fysikon Cityssä ei  kannattanut  mainostaa muodikkaita  vaatteita,  koska muodista
kiinnostuneita ihmisiä oli hyvin vähän, jos laisinkaan. Tämä oli aika hämmästyttävää
ottaen  huomioon  sen,  että  Fysikon  City  sentään  oli  miljoonakaupunki.
Väestönlaskijoiden  mukaan  Fysikon  City  oli  Maailman
seitsemänneksisadanneksikahdeksanneksitoista väkirikkain kaupunki, ja maanosansa
kymmenenneksi väkirikkain. Fysikoncityläiset halusivat pukeutua niin, että vaatteet
oli  helppo  huoltaa,  ne  soveltuivat  työolosuhteisiin,  ja  olivat  siistejä  mutta  eivät
prameilevia. 



Toisessa ikkunassa esiteltiin päivän elintarvikkeiden erikoistarjoukset. Ne kannatti
jokaisen seutukunnan asukkaan tuntea, ja suurin osa ainakin tämän kaupunginosan
asukkaista  ostikin  ruokatarpeita  erikoistarjouksista  säästäen  näin  huomattavasti
talousmenoissa. Tämä oli toisaalta kannattavaa myös kaupungille, joka piti kauppoja
yllä. Päivän erikoistarjousta varten voitiin joitakin tarvikkeita ostaa suuria määriä, ja
silti  voitiin  olla  suhteellisen  varmoja  siitä,  että  kaikki  menisi  kaupaksi.  Joskus
erikoistarjoustavarat jopa loppuivat kesken. 

Kolmannessa esiteltiin koriste-esineiksi soveltuvia kipsipatsaita. Siinä oli Platonista
aivan samannäköinen kuva kuin minkä Alec oli nähnyt unessa. Sen takana hieman
korkeammalla seisoi puritaanisen näköinen ilmeisesti arkkienkeli Gabrielia esittävä
veistos, joka aivan kuin näytti seisovan Platonin pään päällä. Se seisoi aivan samoin
kuin tuntematon vanhus unessa oli seisonut. 

Unen vanhus oli ehkä hallinnut Platonia, ei hän muuten olisi voinut seisoa tämän
pään päällä ilman että tämä välitti siitä vähääkään. Vaikka toisaalta eihän kipsipatsas
mitään voinutkaan välittää. Mutta mikä mies voisi hallita Platonia? 

Tuskinpa  se  oli  ollut  egyptiläinen pappikaan.  Vanhuksen  ihonväri  oli  ollut  liian
vaalea, mutta muuten hän kyllä olisi voinut aivan hyvin olla egyptiläinen pappi. Eikä
Platonin aikoihin Kreikassa ollut egyptiläisiä valtiaita. Kaipa Platon oli itse ollut oma
herransa,  tai  ainakaan  pappien  vaikutusvalta  ei  ole  voinut  vaikuttaa  häneen.  Ei
hänestä muuten olisi koskaan tullut suurta filosofia. 

Entä miksi patsas sitten oli yhtäkkiä vaihtunut Isaac Newtoniksi, joka myös oli ollut
oman aikansa suuri tiedemies? Näillä kahdella täytyi olla jokin yhteys, siitä Alec ei
päässyt  minnekään.  Täytyi  olla  jokin  merkitys  sillä,  että  yksi  ainoa  vanhus  oli
hallinnut  kanta  niin  mittavaa  tutkijaa,  jotka  vieläpä  olivat  peräisin  aivan  eri
aikakausilta. Oliko vanhus ollut kenties jonkin yhteisen piirteen symboli? 

Kenties  tieteen  arvostuksen?  Ei  varmastikaan.  Jos  hän  olisi  esittänyt  tieteen
arvostusta,  hän  olisi  kannattanut  Newtonia  ja  Platonia,  eikä  päinvastoin.  Mutta
toisaalta  ainakin  Newtonin  elämäntyö  oli  nostanut  tiedettä  kunniaan.  Ei  niinkään
omana  aikanaan,  mutta  jälkipolvien  keskuudessa.  Hänen  tieteensä  oli  säilynyt
vallitsevana aina  1900-luvun alkuvuosiin  saakka.  Sitten  oli  tullut  Albert  Einstein,
joka  hänkin  vallitsi  parisataa  vuotta  ennen  seuraavien  uusien  maailmankäsitysten
ilmenemistä. Miksi Einstein ei ollut esiintynyt unessa, vaikka Newton oli? 

Ehkäpä unilla ei ollut merkitystä. Mutta ainakin tämä uni oli ollut niin vaikuttava,
että se pani miettimään, mitä unet sisälsivät. Unien tulkitsemisessa oli edistytty hyvin
vähän sitten Sigmund Freudin aikojen. Unien tulkinta oli liian vaikeata, ne sisälsivät
liikaa  absurdeja  asioita.  Mutta  toisaalta  kun  ihminen  pystyi  tulkitsemaan  monia
luonnonvoimia,  joita  ei  itse  ollut  synnyttänyt,  niin  kaipa  hän  edes  joskus
tulevaisuudessa kykenisi tulkitsemaan unia, jotka olivat sentään vain ihmisen omien
aivojen tuote. Vai olivutko ne sitä? 



Ainoa merkittävä edistysaskel unien tutkimuksessa oli ollut Beromin teoria, josta
siitäkin  oli  jo  viitisenkymmentä  vuotta.  Koska  Alec  ei  ollut  saanut  psykologista
koulutusta, hän ei myöskään ollut tutustunut Beromin teoriaan. Se oli varsin pitkälle
matematisoitu  menetelmä,  jolla  ihmisen  aivojen  toimintoja  voitiin  jonkin  verran
selvittää. Mutta tämän teorian oppimiseksi tarvittiin pitkä koulutus, ja teoria varmasti
olikin vain ammattitaitoisten psykologien tavoitettavissa. 

Alec lähti jälleen kävelemään, ja käännyttyään seuraavassa kulmassa vasemmalle
hän tuli  suurehkoon puistoon, joita kaupunkiin oli  sijoitettu paljon enemmän kuin
kaupunkeihin yleensä.  Tähän ehkä oli  syynä se,  ettei  Fysikon Cityn ympäristössä
ollut metsiä eikä muitakaan kasvillisuusalueita, vain pelkkää hiekkaerämaata. Niinpä
kaupunkilaisten  ainoiksi  kasveiksi  jäivät  puistot,  ja  ne  muutamat  kukat,  joita
joihinkin pihoihin oli istutettu. Sekä tietenkin kaupungin pohjoisosan viljelyalueet. 

Tämän  puiston  nimi  oli  loogisesti  Ensimmäinen  Kaakkoispuisto,  sillä  se  oli
kaupungin  kaakkoisosan  suurin  yhtenäinen  puistoalue.  Puistolla  oli  pituutta  yli
kilometri,  ja  leveyttä  puolen  kilometrin  verran,  joten  tilaa  riitti  kaikille
ulkoilunhaluisille. Täynnä ihmisiä puisto oli etenkin yleisinä vapaapäivinä, jos sää
sattui olemaan kohtuullisen viileä, mutta ei tuulinen. Nyt puistossa ei näkynyt ketään.

Puistoon oli sinne tänne siroteltu penkkejä, joista lähimmälle nuoren koivun viereen
asetetulle Alec istuutui. Puiston puut olivat vielä varsin pieniä kaupungin nuoren iän
vuoksi; puut oli istutettu pieninä taimina samalla kun puisto oli perustettu kaupungin
kasvaessa  kaavoituksessa  puistolle  varatun  tilan  ympärille.  Puistoa  kasteltiin
maanalaisella verkostolla, etteivät kastelulaitteet häiritsisi puistossa liikkuvia ihmisiä.
Jatkuvan kastelun ja lämpimien ilmojen ansiosta puisto olikin ympäri vuoden vehreä.
Vain  joskus  harvoin  kovat  pakkasyöt  palelluttivat  kukat,  jotka  tällöin  piti  istuttaa
uudestaan.  Tosin  monissa  paikoissa  olikin  jo  siirrytty  koristekasvilajeihin,  jotka
kestivät muutamien asteiden pakkasen. 

Alec  istui  ajatuksissaan  penkillä,  ja  piirteli  kengänkärjellään  pieniä  ympyröitä
penkin edessä kulkevaan kapeaan valkoisella hiekalla päällystettyyn polkuun. Hän
huomasi,  että nuoren koivun kyljet  olivat aivan puhtaat,  niissä ei kasvanut yhtään
jäkälää. Ilmeisesti Fysikon Citynkin ilma oli saastumassa, vaikka sitä olikin kaikin
keinoin pyritty heti kaupungin perustamisesta lähtien suojelemaan. 

Suurkaupungeille ilman saastumisilmiö oli ainakin tähän saakka ollut selvä sääntö
ilman ainoatakaan poikkeusta. Jossakin aina rikottiin jätteitten polttamiskieltoja. Ja
kaikki  avoimet  hiivasienten  ja  bakteerien  kasvatuslaitteet  tuottivat  kaasuja,  joita
avoimista rakennuksista ei voitu estää joutumasta ilmakehään. Mutta Fysikon Cityn
ilma  oli  sentään  säilynyt  jokseenkin  puhtaana.  Vain  jäkälät  olivat  kärsineet,
mihinkään  muuhun  eivät  tähän  mennessä  kertyneet  saasteet  olleet  havaittavissa
määrin vaikuttaneet. 



Unessa  huoneen  ikkunan  takana  oli  ollut  synkkä  kivierämaa;  toinen  seinä  heti
parinkymmenen sentin päässä ikkunalasista.  Paljon synkempi paikka kuin Fysikon
City,  vaikka  tätäkin  pidettiin  varsin  epäonnistuneena  kaupunkina.  Väitettiin,  että
Fysikon Cityssä ihmistä oli otettu liian vähän huomioon, ihmiselle ei ollut varattu
riittävästi tilaa. 

Mikään todellinen paikka ei voinut olla niin synkeä. Ei ole mitään älyä sijoittaa
ikkunaa muutaman senttimetrin päähän tiiliseinästä niin että ikkunasta vain juuri ja
juuri  pääsee  tihkumaan  hiukkasen valoa.  Niinpä  jos  unilla  oli  jotakin  merkitystä,
ikkunan  täytyi  vain  kuvata  jotakin.  Se  ei  voinut  olla  yksikään  niistä  monista
ikkunoista, joita Alec oli elämänsä aikana nähnyt, ja tuskin myöskään yksikään niistä,
jotka hän tulevaisuudessa näkisi. 

Alec vilkaisi rannekelloonsa. Se osoitti kahtakymmentä minuuttia vaille viittä. Jos
hän tahtoisi  ehtiä  viideksi  fysiikan laitokselle,  hänen olisi  lähdettävä  välittömästi.
Mutta  Alec  päätti  vielä  kuljeskella  kaupungilla  vähän  aikaa,  ja  ainakin  odottaa
valoisan tuloa ennen lähtoaan työpaikalle. 

Hän nousi  penkiltä  ja  käveli  puiston  nurkkausta  pitkin  muutamia  korttelinvälejä
katsellen samalla kadun toisella puolella juuri heräileviä asuntoja. 

Ensimmäiset päivätyöläiset lähtivät työhön näihin aikoihin ehtiäkseen työpaikalleen
viideksi.  Näiden  työpäivä  päättyisi  heti  yhdeltä  iltapäivällä.  Juuri  nyt  lähti  siitä
talosta,  jonka  kohdalla  Alec  oli,  kolme  miestä  ja  kaksi  naista.  Asuista  päätellen
miehet  olivat  bakteerinviljelylaitoksen  työntekijöitä,  naisista  toinen  näytti
tietokoneohjelmoijalta, toinen farmaseutilta. Farmaseutin näköinen oli varsin sievä, ja
Aleckin katsoi pitkään hänen jälkeensä. 

Hetken mielijohteesta Alec ylitti kadun, käveli muutaman kadunkulman ympäri ja
tuli maanalaisen sisäänkäynnille, joita kaupungissa oli uskomattoman tiheässä. Hän
laskeutui portaita alas asemalle, osti lipun automaatilta, joka vielä oli vartiovuorossa.
Inhimilliset  lipunmyyjät  tulisivat  töihin  vasta  kuudelta,  siihen  saakka  vartioisivat
koneet koko mahtavaa maanalaisjärjestelmää, jota myös kutsuttiin tunnelihissiksi. 

Tunnelihissin  nimen  maanalainen  oli  saanut  siitä,  että  sen  toimintaperiaate  oli
täsmälleen sama kuin hissinkin. Sen kaikki voimalaitteet olivat tunnelin seinissä, ja
vaunuissa  oli  vain  reikäkorttivastaanottimet,  joille  voi  ilmoittaa  matkansa
määränpään sijoittamalla  aukkoon ostamansa matkalipun.  Sen jälkeen vaunu veisi
matkustajansa automaattisesti tämän määränpäähän. Näitten yksityisvaunujen lisäksi
oli tietenkin olemassa säännöllisesti kulkevia linjoja, joiden vaunuissa oli tilaa useille
kymmenille  henkilöille,  ja  jotka  olivat  hieman yhden  hengen  vaunuja  halvempia.
Näitä  yleisiä  vaunuja  käyttivät  etenkin  samasta  kaupunginosasta  lähtevät  jonkin
paikan työntekijät. 

Alec osti lipun yhden hengen vaunulla kaupungin pohjoisosaan, välittämättä siitä,



mihin kohtaan pohjoisrajalla. 

Vaunu johon Alec  astui  oli  suorastaan ylellinen.  Se oli  hyvin valaistu,  ja  siihen
kuului  mukavan  pehmeä  nojatuoli  ja  pieni  sivusta  esiin  vedettävä  pöytä.  Mihin
ihmeeseen  vaunussa  voi  tarvita  pöytää,  kun  kukaan  harvoin  matkusti  samalla
vaunulla  viittätoista  minuuttia  enempää?  Tunnelihissillä  kesti  ajaa  viisitoista
minuuttia kaupungin laidasta laitaan pisimpään suuntaan. 

Kun  Alec  sulki  vaunun  oven,  alkoi  kuulua  hiljaista  huminaa  vaunun  lähtiessä
matkaan kahden ja puolen sadan kilometrin tuntinopeudella. Kiihdytys tapahtui niin
varovaisesti, ettei sitä voinut millän tavoin havaita vaunun sisällä. 

Kun  vaunu  vajaata  kymmentä  minuuttia  myöhemmin  pysähtyi  Fysikon  Cityn
pohjoislaidalla,  Alec  jälleen  nousi  maan  pinnalle.  Hän  lähti  kävelemään  lähintä
pohjois-etelä-suuntaista katua pitkin kohti laajoja keinokastelualueita. 

Valtavat  keinokastelualueet  olivat  Fysikon Cityn asukkaiden suuri  ylpeydenaihe,
eivätkä  syyttä.  Viljelyksiin  kuului  vain  muutamaa  vaille  tuhat  neliökilometrin
laajuista ympyrää, joita itsekutakin kasteltiin ympyrän keskellä olevasta porakaivosta
yli  viidensadan  metrin  mittaisen  jatkuvasti  kiertävän  käsivarren  avulla.  Kussakin
ympyrässä  oli  vettä  levittävää  käsivartta  tukemassa  kolme  erisäteistä  mutta
samankeskistä  ympyrän  muotoista  kiskoa,  jotka  katkesivat  vain  välttämättömien
ajoteiden kohdalla. (Tien aukot olivat tietenkin kussakin kiskossa eri kohdassa, joten
käsivarsi oli tyhjän päällä vain yhden kiskon kohdalta kerrallaan.) 

Ympyröissä  voitiin  viljellä  miltei  mitä  tahansa.  Pelkästään  muuntelemalla
lannoitusta  ja  kastelun  määrää  voitiin  saada  aikaan  sopivat  kasvuolosuhteet  mille
tahansa  kasville  joka  kesti  muutaman  asteen  pakkasen  sekä  päivien  jopa  yli
neljänkymmenen asteen lämpötilat. 

Pohjoispuolen  viljelyalue  tuotti  noin  puolet  kaupungin  tarvitsemista
elintarvikkeista.  Siellä kasvatettiin vihannekset  ja juurekset  sekä kaikki kaupungin
tarvitsemat viljavarat. Kaikki nämä jalostettiin edelleen ruokatarvikkeiksi erillisissä
tuotantolaitoksissa, jotka enimmäkseen olivat kaupungin omistuksessa. Vain joitakin
harvoja  yksityisten  omistamia  tuotantolaitoksia  esiintyi.  Viljalajeista  yleisin  oli
erittäin  pitkälle  kehitetty  maissilaji,  joka  tuotti  yhdessä  sadossa  noin
kolmekymmentäviisituhatta kiloa hehtaaria kohti, ja päihitti näin kaikki muut kasvit
tuotannon määrässä. Maissista voitiin samoin kuin levistäkin valmistaa melkein mitä
tahansa ruokatrviketta. 

Toisen puolen kaupungin elintarvikkeista tuottivat erilaiset kaupungilla sijaitsevat
viljelylaitokset.  Niissä  tuotettiin  pääasiallisesti  leviä  ja  bakteereja,  mutta  joissakin
laitoksissa  kasvatettiin  kyllä  myös  hiivasieniä  ja  homeita.  Homeita  käytettiin
enimmäkseen lääketeollisuuden raaka-aineena, muista jalostettiin kaikkia mahdollisia
elintarvikkeita.  Levistä  voitiin  jopa  valmistaa  aivan aidon makuisia  viinejä,  joista



etevä  tuntija  peräti  pystyi  sanomaan,  minkä  aikaisemman  viljelyalueen  ja  minkä
vuosikerran viiniä valmiste jäljitteli. 

Viljelylaitosten  pääasiallinen  energianlähde  oli  auringonvalo,  minkä  vuoksi  osa
laitosten  työntekijöistä  joutui  lähtemään  työhön  jo  viideksi,  jotta  laitos  olisi
tuotantokunnossa  välittömästi  auringon  noustessa.  Jotkut  laitokset  käyttivät
energianaan auringonvalon sijasta  keinotekoista  ultraviolettivaloa,  joka oli  eräiden
lajien kasvulle hieman normaalia valoa tehokkaampaa. Jotkut toimivat myös pelkällä
lämpöenergialla.  Paljas  lämpöenergia  soveltui  vain  pigmentittömille  kasveille  ja
eliöille, eikä edes aivan kaikille näillekään. 

Alec  lähti  kävelemään  kahden  kasteluympyrän  välistä  tietä  pitkin,  ja  oli  pian
kaupungista katsoen näkymättömissä. 



Kahdeksas luku:

Askeleita

Kävellessään  Alec  saattoi  huomata,  ettei  päivänkoittoon  ollut  enää  kovinkaan
kauan:  itäinen  taivas  rusotti  selvästi,  eikä  missään  enää  ollut  täysin  pimeätä,
lukuunottamatta joitakin rakennusten kulmauksia, vaikka kuukin oli juuri äskettäin
laskeutunut  taivaanrannan  taakse.  Alec  ei  lähtenyt  vielä  takaisin  työpaikalleen.
Suurella tiedemiehellä on sentään oikeus olla siellä missä tahtoo siihen aikaan kuin
tantoo. Ainakin melkein kaikissa tapauksissa.

Alec ajatteli, että tuskin hänen unellaan oli mitään merkitystä ollut. Uni vain kuvasti
hänen  sekavaa  mielentilaansa  epäonnistuneen  kokeilun  jälkeen.  Hämmentyneessä
mielentilassa kuka tahansa ihminen saattaa nähdä painajaisia. 

Mutta  kokeen  epäonnistuminen,  se  että  koetta  ilmeisesti  oli  sabotoitu,  oli
kiistämätön  tosiasia.  Sitä  ei  käynyt  kiertäminen  aivan noin  vain.  mahdottomiakin
näytti  voivan tapahtua.  Mutta  ei  sittenkään ollut  mitään syytä  ajatella,  että  hänen
unillaan olisi jotakin merkitystä, että avaruudessa olisi asukkaita jotka milloin tahansa
voisivat tulla maahan, tai että joku kummallinen vanha mies opettaisi hänelle, aikansa
etevimmälle hiukkasfyysikolle, hiukkasfysiikan lakeja seisoen Newtonin päälaella. Ja
vieläpä väärin. Mitä järkeä yleensä oli opettaa jotakin väärin? 

Olisivatko kokeen kummalliset tulokset voineet johtua tavanomaisesta epäonnesta? 

Täysin  törmäyksetön  koe  olisi  kyllä  juuri  ja  juuri  ymmärrettävissä.  Se  saattaisi
jossakin  äärimmäisen  harvinaisessa  ja  epätodennäköisessä  tapauksessa  sujua  sillä
tavalla. Maaleina käytettävät kappaleet olivat sentään aika pieniä, joten törmäykset
eivät  ole  aivan  välttämättömiä,  vaikka  kiihdytettäviä  hiukkasia  onkin  tavattoman
paljon. Se olisi hyvin epätodennäköistä, mutta ei varmaankaan täysin mahdotonta. 

Tai  jos  kiihdytettäviä  hiukkasia  syntyisi  laskettua  vähemmän?  Tämä  tuskin  oli
mahdollista. Olihan samoilla laitteilla kiihdytetty ja synnytetty hiukkasia niin monia
kertoja,  että  hiukkasten  syntymistiheyksien  pitäisi  olla  täydellisesti  tunnettuja.  Ja
olihan  kuplakammioihinkin  jäänyt  jälkiä  ainakin  protoneista,  ja  muiden  kokeen
ensimmäisessä  osiossa  esiintyvien  kiihdytettävien  hiukkasten  pitikin  periaatteessa
olla sellaisia, etteivät ne jättäisi jälkeensä kuplavanoja. 

Tähän kohtaan oli  ilmeisesti  sabotaasi  selkein  ja  helpoin selitys.  Mutta  vika  oli
siinä,  että  sabotaasihan  oli  periaatteessa  mahdoton.  Törmäyksiä  voitiin  estää
erinäisillä  voimakentillä,  mutta  näiden voimakenttien luomiseen tarvittaisiin  hyvin
monimutkaiset laitteet, peräti monimutkaisemmat kuin hiukkasten kiihdyttämisean tai
tulosten  havainnoimiseen.  Eikä  kiihdyttimestä  ollut  löytynyt  mitään  ylimääräisiä
laitteita.  Ei  edes  matkalaukun  kokoisia,  ja  vähin  tila  mikä  näiden  ilmiöiden
aikaansaamiseen  tarvittaisiin  olisi  suuri  huoneellinen  kehittynyttä



mikroelektroniikkaa.  Niiden  laitteiden  pakkaamista  matkalaukkuun  eivät
parhaimmatkaan mikroelektronikot odottaneet vielä vuosikymmeniin. 

Tänän saakka homman voi juuri ja juuri selittää mahdolliseksi,  mutta entä sitten
siitä eteenpäin: 

Einsteinin  1900-luvun  alussa  luoma  suhteellisuusteoria  ei  sallinut,  että  kaksi
protonia törmäisi annihiloituen puhtaaksi energiaksi. Eikä sitä sallinut edes parisataa
vuotta myöhemmin ilmestynyt Harnevin parannettu suhteellisuusteoria, joka sentään
salli  monia  asioita,  joille  Albert  Einsteinin  teoria  oli  osoittautunut  liian
ahdasmieliseksi. 

Annihilaatio  oli  varmasti  esiintynyt.  Sitä  ei  voitu  selittää  juuri  sillä  hetkellä
havaintopaikalla olleen apulaisen erehdykseksi, koska tallennetut valokuvat selvästi
osoittivat  hänen  havaintonsa  oikeaksi.  Valokuvissa  esiintyviä  kuvioita  ei  voinut
selittää muutoin kuin kahden protonin tuhoutumisena, ja että sntyneestä energiasta
muodostui nimenomaan ja pelkästään kaksi elektronia. 

Vaikka eihän tämä selityskään paljoa painanut, kun se kerran oli aivan mahdoton.
Mutta juuri siltä kuvatut ilmiöt näyttivät, eikä ollut syytä väittää, etteivät kuvat olisi
aitoja. Niiden reunoihin merkityt ajat osoittivat, että kuvat tosiaan oli otettu kokeen
aikana  juuri  ennen  tarkistuspisteestä  tullutta  ylityspuhelua.  Eikä  aikamerkintöjä
tekevää  tietokonetta  voinut  saada  merkitsemään  aikoja  väärin.  Sitä  ei  voinut
ohjelmoida  ilmoittamaan  vääriä  aikoja,  koska  se  sai  aikatietonsa  suoraan  koko
Fysikon  Cityn  kattavasta  aikajärjestelmästä.  Jos  tämä  koko  järjestelmä  olisi
ohjelmoitu vääräksi, olisivat kaikki kaupungin kellot näyttäneet samaa väärää aikaa,
ja sen olisi varmasti joku huomannut. 

Myöskään  kuvalevyjen  reunoihin  ei  ollut  voinut  leikaamalla  siirtää  vääränlaisia
aikamerkintöjä. Leikkaaminen olisi ilman muuta paljastunut kuvia tutkittaessa. Kuvia
tarkistettaessahan  oli  nyt  ollut  pääasiallisena  tarkoituksena  kuvien  aitouden
selvittäminen. Eikä kenelläkään olisi ollut aikaakaan leikata kuvia, sillä kuviin tällä
tavoin leikattavatkin aikamerkinnät olisi voinut saada vasta kokeen aikana, ja Alec oli
saanut  kuvat  käteensä  vain  vajaat  kaksikymmentä  minuuttia  kuvissa  ilmoitetun
ajankohdan  jälkeen.  Niin  lyhyessa  ajassa  ei  ole  mahdollista  tehdä  hyviä
valokuvaväärennöksiä  etenkin  kun  kolme  muuta  samassa  tarkkailupisteessä
työskentelevää voisivat jatkuvasti seurata väärentäjän puuhaa. Eikä väärentämisestä
sitäpaitsi olisi kenellekään hyötyä. 

Sabotaasi tuli annihilaatioonkin lähinnä luonnollisena selityksenä. Mutta siinäkin oli
se ongelma, että sabotaasi oli mahdoton. Ainakaan vielä ei tunnettu laitetta, joka voisi
aikaansaada kahden protonin annihilaation. Eikä tällä sitäpaitsi ollut merkitystäkään,
kun mitään ylimääräisiä  laitteita ei  kerran ollut  löytynyt.  Tietenkin erittäin pätevä
meedio voisi pakottaa kuvalevylle vääränlaisen kuvan, ja ehkä jopa pakottaa kaksi
protonia  annihiloitumaan,  mutta  ainakaan ihmiskunnasta  ei  henkisesti  niin  vahvaa



persoonaa tunnettu. Ja sittenkin jäi avoimeksi hyötykysymys. 

Oli  tietenkin  olemassa  vielä  yksi  mahdollisuus:  Einsteinin  ja  Harnevin
suhteellisuusteoriat olisivat värässä. Vaikka molemmat teoriat oli osoitettu oikeiksi
tuhansilla erilaisilla kokeilla, tämä mahdollisuus oli olemassa. Olihan Newtoninkin
teoriointi ollut aukotonta Einsteinin aikoihin saakka, ja aikaisemmat teoriat Newtonin
aikaan asti. 

Näin  sen  täytyi  olla!  Oli  kehitettävä  uusi  suhteellisuusteoria,  teoria  joka  antaisi
kahdelle protonille oikeuden anniniloitua jossakin erityisissä olosuhteissa. 

Mutta miten? Sitä ei varmaankaan voinut johtaa aikaisemmista teorioista, muuten se
olisi tehty jo vuosikymmeniä sitten. Siinä täytyi olla jotakin aivan uutta. 

Ja sillä hetkellä Alec Hariadan päätti ottaa elämäntehtäväkseen tämän uuden teorian
kehittämisen.  Sen  täytyi  olla  mahdollista.  Juuri  kun  Alec  päätyi  tähän  tulokseen,
hänestä  tuntui  aivan kuin hänen takaansa  tieltä  kuuluisi  askelia.  Kun hän käähtyi
katsomaan  taakseen,  hän  ei  kuitenkaan  nähnyt  ketään  tai  mitään.  Vain  jo  vähän
vaalenevaa  yötä  vasten  näkyvän  kaupungin.  Vielä  oli  niin  pimeätä,  että  tietä  voi
erottaa vain muutamia kymmeniä metrejä kerrallaan, kaupunki sen sijaan jo erottui
selvänä varjona taivasta vasten. 

Kun Alec pysähtyi, hänestä tuntui että askeleet hänen takanaan myös pysähtyivät.
Niinpä hän jälleen lähti varovasti kävelemään, ja huomasikin askelten äänen jälleen
alkavan  kuulua.  Nyt  Alec  pysähtyi  hyvin  nopeasti,  ja  kääntyi  yht'äkkiä,  mutta  ei
taaskaan nähnyt ketään. Jos joku seurasi häntä, tämä joku oli todella sukkela. Ei ole
helppoa piiloutua niin nopeasti, etenkin kun oli niin lähellä Alecia kuin mistä askeleet
tuntuivat kuuluvan. Mutta joka tapauksessa takana ei näkynyt ketään. 

Alec jatkoi jälleen kävelyään, nyt varovaisesti välttäen kaikkia kengistään lähteviä
ääniä.  Askeleet  kuuluivat  yhä,  nekin  nyt  varovaisina.  Vai  kuvitteliko  Alec  vain?
Ainakin askelet tuntuivat hiipivän. Ja ne olivat nopeita, lyhyitä askelia, ne eivät olleet
tavanomaista kävelyä. 

Mitä ihmettä askeleet merkittivät? Seurasiko joku kenties Alecia? Ei varmaankaan.
Jos joku seurasi häntä, tämä varmasti olisi jo huutanut tervehdyksensä, tai ainakin
olisi pyytänyt häntä pysähtymään saadakseen hänet kiinni. Eipä kenelläkään kai olisi
syytä seurata Alecia pyrkien pysytellä häneltä huomaamattomissa. Mutta juuri siltä
askeleet kuulostivat. Ne halusivat pysyä kuulumattomissa ja näkymättömissä, mutta
kuitenkin jatkuvasti  Alecin kannoilla.  Kun Alec pysähtyi,  askeleetkin pysähtyivät.
Kun  Alec  kääntyi  katsomaan  taakseen,  askelten  aiheuttaja  oli  kadonnut.  Se  vain
yksinkertaisesti hävisi aamun hämärään jättämättä itsestään minkäänlaista merkkiä. 

Oliko se kenties jonkinlainen rikollinen? Mutta rikolliset eivät liikkuneet aamulla,
hetekivät iltayöllä sen minkä tekivät. Ja Fysikon Cityssä heitä oli tosiaankin vähän. Ja



sitä paitsi Alec kuljetti aina hyvin vähän rahaa mukanaan, ja sen varmasti jokainen
kaupungin  lehtiä  lukeva  tiesi.  Erityisesti  naistenlehdet,  mutta  mukana  muutkin
julkaisut,  olivat  varsin  kiinnostuneita  Alecin  yksityiselämästä.  Vaikka  voi  tietysti
olettaa, ettei tavanomainen taskuvaras tai kaduilla ihmisiä kolkkaileva ryyppyveikko
olisi kovinkaan paljoa lukenut lehtiä. 

Entä joku Alecin tuttava, joka tahtoisi pilailla hänen kustannuksellaan? Tämä selitys
tuntui turvallisimmalta, mutta miksi kukaan hänen tuttavansa olisi sattunut tulemaan
viljelyalueille täsmälleen samaan aikaan hänen kanssaan, huomannut hänet ja vielä
kyennyt seurailemaan häntä niin ettei hän ollut huomannut mitään ennen kuin nyt.
Eikä  kukaan  Alecin  työtovereista  tai  läheisistä  ystävistä  olisi  halukas  tekemään
tämänkaltaista pilaa, sillä he kaikki tiesivät Alecin olevan herkkä pelästymään. 

Askeleet tuntuivat kuuluvan aina vain lähempää. Niihin ei enää voinut olla matkaa
viittä  metriä  enempää.  Alec  yritti  vielä  kerran  tavoittaa  kulkijan  katseellaan
kääntymällä hyvin nopeasti, mutta taaskin seuraaja oli ilmeisen nopeampi. Alec ei
nähnyt mitään mikä olisi voinut aikaansaada askeleet. Kulkija oli aavemaisen ketterä,
jos hän tosiaan oli olemassa, ellei hän vain ollut Alecin rasittuneen mielen tuotetta. 

Seuraavat askeleet alkoivat pelottaa Alecia. Ei kukaan voinut liikkua niin nopeasti,
havitä  niin  täysin  näkymättömiin.  Vaikka  olikin  vielä  melkein  pimeää,  auringon
rusotus itäisellä taivaalla sentään vähän loi valoaan. Tässä valaistuksessa pitäisi kyllä
pystyä havaitsemaan niin lähellä takana oleva kulkija. 

Alec alkoi kuulla kaikkialta ympäriltään kummallisia ääniä. Hän tiesi niiden olevan
pelkkää kuvittelua,  mutta  siltikään hän ei  voinut  niille  mitään.  Vasemmalta  ojasta
tuntui kuuluvan salaperäistä rapinaa. Oikealla puolella kastelukäsivarren humina ja
suhina  sen  ruiskuttaessa  vettä  kasveille  tuntui  kuuluvan  ylettömän  voimakkaana.
Kaupungista  tuntui  kantautuvan  liikenteen  hiljaista  huminaa,  vaikka
pintakulkuneuvoja  ei  tähän  aikaan  pitänyt  olla  liikkeellä  paljoakaan,  jos  yhtään.
Kaikki  ihmiset  liikkuivat  tähän  aikaan  tunnelihisseillä,  ja  päivälläkin
pintakulkuneuvoja  näki  hyvin  vähän.  Kaikki  nämä  äänet  sentään  tuntuivatkin
epätodellisilta.  Sen  sijaan  askelten  aiheuttama  rapina  oli  hyvin  selvää  ja
todentuntuista.  Askeleet  eivät  voineet  olla  kuvittelua.  Ne  lähenivät  koko  ajan,  ja
Alecista tuntui, että hän millä hetkellä tahansa saattaisi tuntea veitsen selässään, tai
saada lyijypampusta päähänsä. 

Juuri  kun  hänen  hermonsa  olivat  pettämässä  ja  hän  aikoi  huutaa  askelten
aiheuttajalle, että tämän piti tulla näkyviin, hän kuuli takaansa kiukkuisen naukaisun,
ja pieni harmaa kissa tassutteli esiin pimeätä tienpintaa pitkin. Alec oli vähällä nauraa
ääneen,  kun hän huomasi  miten kireällä hänen hermonsa olivat.  Hän oli  pelännyt
kuollakseen sitä, että pieni kissa oli seurannut häntä! Eikä hän edes ollut keksinyt,
että takana tulija yksinkertaisesti oli ollut niin pieni, ettei tullut näkyviin pimeässä
ennen kuin aivan lähellä. Eikä takana siis ollut mitään ketterää olentoa, joka katosi
tiepuoleen siinä silmänräpäyksessä kun Alec käänsi päätään. 



Alec otti kissanpoikasen syliinsä, ja silitti sen kiiltävää harmaata karvaa puhellen
samalla: 

"Mokoma pikku kolli! Säikytit minut melkein hengiltä. Sinun ei pitäisi hiipiä tuolla
tavalla viattomien ihmisten jäljessä ja pelotella heitä. Mitä ihmettä sinä muuten teet
täällä tähän aikaan aamusta? Eikö sinulla ole kotia, vai onko emäntäsi kenties sinusta
niin välinpitämätön, että päästää sinut yöllä kaupungille? Katsotaanpa." 

Alec  tutki  pientä  harmaata  metallilaattaa,  joka  roikkui  eläimen  kaulassa
tunnistuslevynä. 

"Heron  Asalon,  Puutarhakatu  15.  Ainakin  sinulla  on  omistaja.  Mutta
Puutarhakatuhan on keskellä  kaupunkia!  Olet  tainnut  vaellella  melkoisen  matkan;
sinähän olet saanut olla liikkeellä monta tuntia ehtiäksesi tänne saakka. Sinulla on
samanlaiset  silmät  kuin  pöllöllä.  Sinä  varmaan  näit  minut  koko  ajan  kun  kävelit
jäljessäni,  vaikka  minä  en  tiennyt  sinusta  muuta  kuin  että  sinä  rapisutit  hiekkaa
tassuissasi.  Osasit  tosiaan säikyttää minut sillä,  luulin sinua jo murhaajaksi ja ties
miksi." 

Alec  laski  kissan  maahan,  mutta  se  ei  lähtenyt  kohti  kaupunkia.  Se  jäi  Alecin
jalkojen juureen kuin odottaen, että Alec ottaisi sen mukaan aamukävelylleen.

Alec  jatkoi  ajatuksiaan  siitä  mihin  ne  olivat  pysähtyneet  salaperäisten  askelten
äänen ilmestyessä hänen taakseen. 

Oli  siis  luotava  uudenlainen  suhteellisuusteoria,  joka  ei  ainakaan  kaikilta
peruslähtökohdiltaan  perustuisi  Einsteinin  teoriaan niin  kuin  Harnevin  teoria  teki.
Tarvittiin mahdollisuus, että kaksi samanlaista hiukkasta voisivat törmätessään tuhota
toisensa.  Mitä  tämän  saavuttamiseksi  pitäisi  muuttaa  Einsteinin  ja  Harnevin
teorioista? 

Jos  tekisi  mahdolliseksi  liikkua  valoa  nopeammin  myös  normaalia  massaa
sisältäville hiukkasille? Massa kasvaisi äärettömäksi kun massapiste saavuttaisi valon
nopeuden,  mutta  mitä  sen  jälkeen  tapahtuisi?  Olisiko  massakäyrällä  kenties
asymptootti, jolloin massa muuttuisi valon nopeuden kohdalla miinus äärettömäksi?
Negatiivinen  massa  kenties  voisi  annihiloida  tavallisen  massan.  Mutta  jos  massa
vaihtuisi äärettömän negatiiviseksi, niin mihin mennessä se jälleen palautuisi nollaan
ja suurenisi taas äärettömäksi? Vai lähestyisikö negatiivinen massa asymptoottisesti
nollaa, tullen nollaksi kun nopeus olisi ääretön? 

Mutta  normaali  massa ei  voinut vähentyä tiettyä arvoa pienemmäksi,  sitä arvoa,
jonka massa  saa  kappaleen ollessa  täysin  liikkumattomana.  Siis  jos  negatiivisesta
massa lähestyisi nollaa asymptoottisesti, ei massakäyrä olisi symmetrinen. Tietenkään
sen ei välttämättä tarvinnutkaan olla symmetrinen, mutta jotenkin kuitenkin tuntui



että kun luonto oli järjestäytnyt niinkin täydelliseksi kuin oli, niin tällaisen perusasian
epäsymmetria tuntuisi vähintäänkin kummalliselta. 

Voisiko  normaali  massa  jotenkin  pienetä  lepomassasta?  Negatiivisen  nopeuden
käsite  ei  ollut  määriteltävissä,  joten sitä  ei  voinut  käyttää hyväkseen.  Massaa voi
tietenkin pienentää muuttamalla sitä energiaksi. Mutta kun massa muuttuu energiaksi,
saavuttaa massa arvon nolla jossakin äärellisessä energian arvossa. Näinkään ei siis
syntyisi  symmetriaa.  Entä  jos  negatiivinen  massa  tulisi  nollaan  myös  jollakin
äärellisellä nopeuden arvolla? 

Silloin  jäisi  ongelma:  mitä  sen  jälkeen?  Kun  massa  tietyssä  pisteessä  kasvaisi
nollaksi,  se  tämän  pisteen  jälkeen  jatkaisi  kasvuaan,  ja  tulisi  jossakin  jälleen
äärettömäksi.  Ja tällä kertaa äärettömyyttä ei olisi  aiheuttamasta sellaista rajaarvoa
kuin valon nopeus. Oli ilmeisesti keksittävä jotakin muuta. 

Entä  jos  materia  valon  nopeudessa  yksinkertaisesti  muuttuisi  vastaavan  massan
sisältäväksi  antimateriaksi?  Tämä selittäisi  sen,  että  kokeessa  elektronit  liikkuivat
normaalilla mpeudella, vaikka niiden energian piti olla aivan liian suuri siihen. Siis
jos  nopeus  nousisi  valon  nopeuteen,  muuttuisi  materia  antimateriaksi,  ja  nopeus
lakkaisi  nousemasta,  ja  alkaisi  kenties  lisäenergiaa  tuotaessa  laskea?  Mutta  tämä
mahdollisuus oli jo aikoja sitten kokeellisesti todistettu vääräksi. Antimaterian nopeus
nousi  energiaa  tuotaessa  aivan  samoin  kuin  tavallisen  aineenkin.  Sitä  paitsi
hiukkasilla oli yritetty saavuttaa valon nopeutta, mutta aina hyvin lähelle päästäessä
materia  oli  lakannut  vastaanottamasta  energiaa.  Se  ei  tuntunut  sallivan  valon
nopeuden tavoittamista, saati sitten sen ylittämistä. 

Entä jos eriväriset kvarkit pystyivät annihiloimaan toisiaan jossakin äärimmäisissä
olosuhteissa?  Tällöin  ehkä  protonin  sisältämät  kolme  eriväristä  kvarkkia  voisivat
annihiloida  toisen  protonin  kvarkit  siten  että  erilaiset  kvarkit  aina  menisivät
vastakkain. Tämä voisi olla mahdollista, mutta ainakin tähän saakka oli kvarkkien
todettu annihiloivan vain antikvarkkeja,  ja  sen sijaan karttaen erivärisiä  kvarkkeja
pysyen niistä aina tietyllä etäisyydellä. Värivoimat olivat siitä outoja, että kun kaksi
eriväristä kvarkkia samassa e1keishiukkasessa olivat joutumassa tiettyä suuremmalle
etäisyydelle toisistaan, värivoima alkoi vetää niitä toisiaan kohti, mutta kun kvarkit
taas olivat joutumassa liian lähekkäin, värivoima alkoi työntää niitä erilleen. 

Jos kvarkit voivat annihiloitua väreillä, tämä selittäisi protonien annihiloitumisen,
mutta  selittämättä  jäisi  kahden  elektronin  muodostuminen  annihilaatioenergiasta.
Elektronit  eivät näet  koostu kvarkeista, vaan paljon kvarkkeja pienemmistä osista,
samoista, joista kvarkit ovat rakentuneet. Näillä ei nykyisten tietojen mukaan ollut
olemassakaan antihiukkasia, eikä mitään muitakaan erityislaatuja, vaan ne ilmeisesti
olivat  kaikki  täsmälleen  samanlaisia.  Ja  juuri  siinä  oli  ongelman  ydin.  Kaksi
samanlaista hiukkasta piti saada annihiloimaan toisensa. 

Kvarkit  ja  niiden  rakenneosat  toimivat  nekin  täydellisesti  Harnevin



suhteellisutsteorian  puitteissa  kaikissa  havaituissa  ominaisuuksissaan.  Nyt  havaittu
protonien  annihiloituminen  ja  elektronien  muodostuminen  energiasta  olivat
ensimmäiset  ilmiöt,  jotka  oli  havaittu  Hernevin  teoriaan  mahtumattomiksi,  ja
Einsteinin teoriaankin mahtumattomia ilmiöitä oli havaittu hyvin vähän, vain juuri ja
juuri sen verran, että uusi teoria oli aikoinaan tullut tarpeelliseksi. 

Entä  jos  massan  ja  energian  suhteessa  olisi  jotakin  vikaa?  Ehkäpä  aine  voisi
muuttua  energiaksi  ilman  erityistä  olosuhdeyhdistelmää.  Esimerkiksi,  että  yksi
hiukkanen  voisi  itsekseen  muuttua  aineesta  energiaksi,  ilman  lisäenergiaa  tai
antihiukkasen läsnäoloa. Nykyisin mahdollisuuksin voi yksinäisen hiukkasen tuhota
vain valtavalla energian tuonnilla,  tuhoamiseen tarvittiin energiaa paljon enemmän
kuin tuhottavan hiukkasen massaa vastaava määrä. 

Ei  tämäkään  selitystapa  tuntunut  hyvältä.  Kokeesta  otetuissa  valokuvissa  oli
näkynyt selvästi,  että  kaksi  protonia olivat  tuhoutuneet  nimenomaan siksi,  että  ne
olivat  kohdanneet  toisensa,  ne  eivät  vain  sattumalta  olleet  tuhoutuneet  erikseen
samanaikaisesti  kun  olivat  kohdanneet.  Ja  samoin  elektronit  olivat  syntyneet
samanaikaisesti toisistaan riippuvina. Mutta ne eivät olleet enää annihiloituneet, vaan
muodostivat normaaleja törmäyskuvioita, vaikka ne kertaalleen syntymisensä jälkeen
osuivatkin yhteen ennen kuin hajaantuivat tyystin eri tahoille. 

Jos Einsteinin kaava E = mc2 olisi väärä, olisi ehkä mahdollista selittää se, että kahta
protonia vastaavasta energiamäärästä syntyisi kahta elektronia vastaava massa. Mutta
siihenkään  ei  riittäisi,  että  kaavan  suhde  olisi  väärä,  vaan  sen  olisi  oltava  myös
ajatukseltaan  vastoin  totuutta.  Massan  ja  energian  välillä  ei  saisi  olla  kiinteää
suhdetta, vaan suhteen olisi vaihdeltava olosuhteiden mukaan - oltava suhteellinen!
Einstein  oli  joskus  kai  sanonut,  että  kaikki  oli  suhteellista;  voisiko  siis  myös
suhteellisuus olla suhteellista vaihdellen tilanteen mukaan? 

Jos  suhteellisuus  olisi  suhteellista,  olisi  ehkä  joissakin  olosuhteissa  mahdollista
ylittää valon nopeus, ilman että Einsteinin teoria siitä pahemmin kärsisi,  sitä vain
olisi johdettava vähän pidemmälle. Miksi kukaan ei ollut keksinyt sitä aikaisemmin?
Vai oliko tämä mahdollisuus jo keksitty, ja todettu vääräksi? Jos joku Alecin kaltainen
tutkija  olisi  sen  keksinyt,  ja  todennut  sen  mahdottomaksi,  hän  tuskin  olisi  edes
merkinnyt  sitä  minnekään  kirjoihin.  Ainakin  Alecin  mielestä  oli  kohtuullista,  että
tiedemies julkaisi vain ne työnsä, jotka pystyi todistamaan oikeiksi, tai joita muuten
oli jokin hyvä syy pitää pätevinä. 

Kissanpoikanen  nojasi  yhä  Alecin  vasempaan  nilkkaan,  ja  kehräsi  hiljaa.  Aivan
varmasti  se  piti  fyysikosta,  tai  sitten  jos ei  pitänyt,  niin  piti  ympäröivästä  aamun
pimeydestä vielä vähemmän. 

Entä jos aika olikin pelkkä illuusio, jos aikaa ei olisi olemassa? Tällöin valokuvat
voisivat näyttää tuloksia, joita ei itseasiassa koskaan syntynytkään, vaan jotka vain
näyttivät  syntyvän,  koska  niiden  tapahtumajärjestys  oli  sellainen,  että  ne  meidän



aikajärjestyksemme  mukaan  järjesteltyinä  näyttäisvät  mahdottomilta.  Jos  oli
olemassa kaksi protonia ja kaksi antiprotonia, joista vain protonit näkyisivät meidän
aikajärjestelmäämme antiprotonien tässä tapauksessa jostakin saaman erikoisluonteen
ansiosta jäädessä näkymättömiin. Silloin protonit näyttäisivät annihiloituvan, ja myös
meille ilmenevä energiamäärä vastaisi vain kahden protonin tuhoutumista. 

Tähän  saakka  Alec  pääsi  tutkiskelussaan,  kun  hän  näki  edessään  tiellä  yhden
fysiikan laitoksen siivoojista. Saman, joka unessa oli tähdännyt häntä konepistoolilla.
Mutta  nyt  hänellä  oli  siivoojan työasun sijasta  yllään  yönmusta  kaapu,  ja  syvälle
otsalle vedetty musta huppu. 



Yhdeksäs luku:

Kastelurengas
 

Alec  seisoi  vähän  aikaa  kuin  jähmettyneenä  niille  jalansijoilleen;  toivuttuaan
ensimmäisestä  hämmästyksestä  hän  katsoi  taakseen  tielle,  ja  sitten  joka  puolelle
ympärilleen. Aamuruskon valaistus paljasti kaikkialla hänen ympärillään seisovaksi
kaikkiaan  kymmenen  samanlaista  hahmoa  lisää,  kaikki  pää  peitettynä  mustaan
huppuun. Mustat kaapumiehet, ainakin Alec mielessään nimitti heitä miehiksi, vaikka
aivan yhtä hyvin osa heistä saattoi olla naisiakin, ympäröivät Alecia vain vähän yli
kymmenen metrin etäisyydellä. 

Mistä  ne  olivat  ilmestyneet  siihen  niin  äkkiä?  Vain  muutamaa  minuuttia
aikaisemmin  takaansa  kuuluneiden  askelien  aiheuttajaa  etsiessään  Alec  ei  ollut
havainnut takanaan tai millään sivustalla ketään. Ja eteensä hän sentään oli katsonut
koko ajan kävellessään. Mustiin pukeutunut fysiikan laitoksen siivooja oli vain aivan
yht'äkkiä ollut Alecin edessä, se ei ollut näyttänyt tulevan siihen mistään. 

Keitä  nämä  sitten  olivatkin,  he  liikkuivat  kovin  vikkelästi,  ja  myös  hyvin
äänettömästi. Alec oli kuullut jopa kissan askeleet takaansa parinkymmenen metrin
päästä, vaikka kissat tunnetusti olivat taitavia hiipimään. Yöilma johti ääniä hyvin, ja
hiekkainen tie synnytti rahahduksen hyvinkin kevyestä painalluksesta. Mutta näistä
hahmoista ei ollut syntynyt minkäänlaisia ääniä, ne olivat vain ilmestyneet tyhjästä, ja
sen jälkeen seisoneet paikoillaan. 

Mitä tämä ympäröinti sitten tarkoitti? Oli ilmiselvää, että nämä kaapumiehet etsivät
nimenomaan  Alec  Hariadania.  Muussa  tapauksessa  ne  eivät  olisi  olleet  näin
täydellisesti asettuneina hänen ympärilleen aamuhämärässä. Ja muutoin ne eivät olisi
lainkaan  täällä,  sillä  se,  että  tähän  aikaan  aamusta  olisi  kaksi  ihmistä  yhtäaikaa
viljelyalueilla ilman yhteistä sopimusta olisi melkoinen yhteensattuma, elleivät nämä
kaksi sattuneet olemaan viljelyalueiden hoitajia. 

Ja se, että kaksi ihmistä sattuivat samaan kohtaan laajoja viljelyalueita viiden aikaan
aamulla,  oli  miltei  mahdottomuus.  Ja  tästä  seurasi  melkoisella  varmuudella,  ettei
yksitoista selvästi piiloutumisnäkökohtaa silmälläpitäen pukeutunutta hahmoa voinut
vain  sattumoisin  yhtyä  renkaaksi  kahdennentoista  alueella  kulkevan  henkilön
ympärille. 

Eivätkä  hahmot  näyttäneet  kovinkaan  ystävällisiltä.  Tietämättä  miksi,  Alec  sai
ajatuksen, että hänen oli paettava ja piilouduttava, kysymättä ensin huppupäiltä, mitä
nämä Alecista tahtoivat. Se oli vain pikainen päähänpisto, mutta se oli silti jotenkin
ehdottoman käskevä. Ja Alec noudatti päähänpistoa. 

Hän  ponkaisi  nopeasti  paikaltaan  mustien  hahmojen  vielä  seisoessa
liikkumattomina  hänen ympärillään.  Hän ponkaisi  tien  reunaojan  ylitse  lähimmän



kastelurenkaan reunalle ja kapusi kastelukäsivartta tukevan uloimman kiskon ylitse
viljelysten sekaan. 

Toimenpide  sai  mustissa  hahmoissa  aikaan  liikettä.  Ne  näyttivät  hetkisen
yllättyneiltä, aivan kuin ne olisivat alun alkaen olleet varmoja siitä ettei Alec yrittäisi
paeta minnekään. Hämmennyksen nopeasti purkauduttua ne ikään kuin liukuivat pois
paikoiltaan,  ja  hajaantuivat  hyvässä  järjestyksessä.  Hahmojen
poistumismuodostelmasta  Alec  päätteli  välittömästi,  ja  aivan  oikein,  että  hahmot
aikoivat ympäröidä kastelurenkaan, kuten olivat ympäröineet Alecin tiellä. 

Mutta  havainto  tuntui  jotakuinkin  kummalliselta,  ja  vasta  lyhyen  miettimisen
jälkeen Alec keksi, mikä siinä oli erikoista: Yhdentoista jalkaisin liikkuvan henkilön
on aika vaikea ympäröidä ihmisenpitävästi aluetta, jonka pinta-ala on neliökilometri,
ja  ympärysmitta  neljättä  kilometriä.  Yksitoista  hahmoa  näin  pitkällä  kehällä
muodostaisivat suhteellisen harvan ketjun, jonka läpäisemisen ei pitäisi periaatteessa
tuottaa vaikeuksia. 

Alec mietti, miksi hahmot halusivat ottaa hänet kiinni. Hän ei ainakaan muistanut
tuntevansa ketään, jolla olisi jokin syy ahdistella häntä - tai tappaa hänet! 

Tappaa  hänet?  Mistä  se  sana  oli  tullut  hänen mieleensä?  Fysikon Cityssähän ei
kukaan  koskaan  tappanut  ketään.  Kaupungissa  ei  tiettävästi  ollut  tapahtunut
ainoatakaan tappoa tai murhaa sen perustamisen jälkeen. Sen sijaan itsemurhat olivat
kaupungissa  varsin  yleisiä,  laskelmien  mukaan  niitä  tapahtui  keskimäärin
yhdeksäntoista  vuotta  kohti.  Ja  se  oli  paljon  jopa  Fysikon  Cityn  kokoiselle
kaupungille,  sillä  esimerkiksi  New Yorkissa tapahtui  enää  nykyisin  vain kaksi  tai
kolme  itsemurhaa  vuodessa.  Itsemurhatilastot  yleensä  olivat  jyrkästi  laskeneet
kaksituhattaluvun alussa, eivätkä olleet sen jälkeen nousseet. 

Tilastojen lukumäärien pieneneminen oli aikanaan johtunut siitä, että vuonna 2003
liitettiin  kaikkiin  maailman  lakeihin  yleinen  psykiatripalveluja  koskeva  pykälä.
Tämän mukaan kenellä tahansa oli koska tahansa oikeus ja mahdollisuus ottaa yhteys
psykiatriin puhelinsoitolla tai henkilökohtaisella käynnillä. Ja luonnollisestikin myös
psykiatrien  koulutustaso  oli  huimaavasti  noussut  samoihin  aikoihin.  Niinpä  niistä
ajoista  lähtien  oli  kuka  tahansa  täyden  koulutuksen  saanut  psykiatri  pystytyt
puhumaan  ympäri  toivottomimmankin  tuntuisen  tapauksen  olemaan  tekemättä
itsemurhaa  jo  pelkässä  puhelinkeskustelussa.  Eivätkä  psykiatrien  palvelukset
tietenkään rajoittuneet pelkkiin itsemurha-aikeisiin. 

Mutta  tappaminen  oli  sentään  jotakin  aivan  muuta.  Ajatus  kammotti  Alecia  jo
pelkästään sillä, että se oli tullut hänen mieleensä.

 
Viljely-ympyrä,  jonka sisälle  Alec oli  tunkeutunut,  kasvoi  jalostettuja  banaaneja.

Tämä  Musa  sahariensis  -banaanilaji  oli  nimenomaan  jalostettu  viljeltäväksi
keinokastelun  avulla  Saharassa  ja  muissakin  hiekkapohjaisissa  autiomaissa.  Sen



jalostystyö oli saatu valmiiksi muutamia vuosia sitten, ja nykyisessä muodossaan se
pystyi  tuottamaan  noin  kaksi  kertaa  niin  paljon  kuin  alkuperäinen  viljelybanaani
pystyi omissa ihanneolosuhteissaan. (Tosin tavallinen banaanikin tuotti nykyiselleen
jalostettuna  vielä  viitisentoista  prosenttia  enemmän  kuin  Musa  sahariensis,  mutta
tällaisella kasvualustalla ja hyvin pienillä lannoituksen määrillä saavutus sentään oli
erinomainen.) 

Alec nousi  kyyrystä kiskon viereltä,  missä hän oli  tarkkaillut  mustien hahmojen
hajaantumista,  ja  sitä  kuinka  hahmot  olivat  ryhtyneet  ympäröimään  tätä
kastelyympyrää.  Vahvat  banaaninrungot  kohoilivat  joka  puolella  Alecin  ympärillä
varsin tiheässä, joten ulkoapäin hänet voisi havaita vasta kun hän olisi aivan lähellä
ulointa kiskoa. Niinpä Alec lähti kävelemään ympyrässä sisäänpäin. Hän arveli, että
hänen olisi turvallisinta lähteä ympyrästä vasta kun mustat huppupäät olisivat saaneet
hajaantumisensa  valmiiksi,  jolloin  niiden  tiheys  kiskon  ulkopuolella  olisi  pienin
mahdollinen. 

Turvallisinta?  Jotakin  pahaa  hahmoilla  oli  mielessä,  siitä  ei  ollut  epäilystäkään.
Mutta mitä ne saattoivat haluta? Ne eivät olleet tappaneet Alecia ympyrän viereisellä
tiellä, vaikka niillä oli siihen ilmeisesti ollut hyvä tilaisuus. Aikoivatko ne siis jotakin
tarkoitusta varten ottaa hänet kiinni elävänä? 

Mutta  ketkä,  ja  miksi?  Alec  ei  olisi  kovinkaan  arvokas  panttivanki
minkäänlaatuisille  kidnappaajille.  Kaikille  tutkimuslaitoksille  oli  annettu  selvät
ohjeet, että jos joku tutkija siepattaisiin, hänestä mahdollisesti vaadittavia lunnaita ei
saisi  suorittaa  missään  olosuhteissa,  välittämättä  siitä,  kuinka  arvokas  tutkija
mahdollisesti  olisi  tieteelle  tai  muulle  maailmalle.  Tiedemiehet  olivatkin  tämän
määräyksen jälkeen saaneet olla rauhassa kaikilta mahdollisilta terroristeilta. 

Lyhyen  matkaa  hiippailtuaan  Alec  tuli  ensimmäiselle  koko  ympyrän  kiertävälle
ojalle. Näitä ojia oli ympyröissä aina muutamien kymmenien metrien välein. Ne oli
tarkoitettu  keräämään  talteen  kaikki  ylimääräinen  kasteluvesi,  jota  maaperä  ei
jostakin syystä kyennyt imemään. Ojista vesi johdettiin uudelleen kastelulaitteisiin
suodattimien kautta. Ojan pohjalla lirisi tässäkin hienoinen vesivana, jossa vesi oli
miltei  puhdasta johtuen hiekan suodatinvaikutuksesta.  Veteen liukeni vain joitakin
lannoiteaineita, jotka kerättiin tarkoin talteen vettä suodatettaessa. 

Kasveja lannoitettiin kylvämällä hiekkaan pieniä määriä erinäisiä kemikaaleja, jotka
aikaansaivat  sen,  että  hiekassa  ennestään  olemassaolevat  ravintoaineet  muuttuivat
muotoihin, joissa kasvit pystjivät käyttämään niitä hyväkseen. Tämä lannoitustapa oli
osoittautunut  kaikkein  kannattavimmaksi  erämaassa,  missä  hiekka  ei  koskaan
loppunut.  Kemikaalit  näet  pienten  käyttömääriensä  ansiosta  tulivat  monta  kertaa
halvemmiksi kuin normaalit lannoitteet. Tällä menetelmällä voitiin yhtä autiomaan
kohtaa viljellä kolmisenkymmentä vuotta, ennen kuin maaperä alkoi merkittävässä
määrin köyhtyä. 



Yht'äkkiä  Alecin  päähän  pälkähti  ajatus,  josta  hän  soimasi  itseään  ettei  ollut
keksinyt sitä aikaisemmin. Eihän hänen tarvinnut yrittää tunkeutua kastelurenkaasta
ulos.  Hänen  vain  tulisi  odottaa  että  aurinko  nousisi.  Sillä  pian  auringon  nousun
jälkeen alkaisivat pellolle virrata työläiset. Tosin tähän aikaan vuodesta pelloilla oli
työntekijöitä  varsin  vähän,  koska  vain  hyvin  harvat  lajit  olivat  korjuuvalmiita  tai
istutuskunnossa.  Mutta  silti  hahmot  eivät  uskaltaisi  käydä hänen kimppuunsa kun
ympärillä  liikkuisi  väkeä.  Eivätkä  salaperäiset  mustat  kaavutkaan  auttaisi  niitä
pysymään  näkymättömissä;  luultavasti  hahmojen  olisi  häivyttävä  ennen
auringonnousua, tai viimeistään välittömästi sen jälkeen. 

Niinpä Alec valitsi  ojanpientareelta  mahdollisimman mukavan asennon ja  ryhtyi
odottamaan. Auringon pitäisi nousta vajaan tunnin kuluttua, suunilleen kuudelta. Nyt
kello oli  vähän yli  viiden,  ja tähdet  alkoivat taivaan itäisellä puoliskolla olla aika
himmeitä.

 
Tuntikin saattaisi kyllä tuntua pitkältä ajalta näissä olosuhteissa. Yön jäljeltä vielä

kylmä maa painoi Alecin jalkoja ja selkää varsin epämukavasti, ja koko pelto tuntui
olevän täynnä erinäisiä kuhmuroita, vaikka näiden piti erikoisten viljelymenetelmien
vuoksi olla erikoisen tasaisia peltoja. Mutta kaipa tasaisuus ei banaanipellossa ollut
niin  kovin  tarkkaa,  kun  yhdet  versot  kestivät  vuosikymmeniä,  eikä  maata  niiden
ympärillä tarvinnut muokata kuin ehkä kerran vuodessa. 

Alec mietti, mitä mustat hahmot renkaan ympärillä juuri nyt olisivat tekemässä. Ne
tuskin olivat vielä saaneet hajaantumistaan päätökseen. Alec oli kyllä havainnut, että
hahmot liikkuivat merkillisen nopeasti, mutta silti hän oli sitä mieltä, että puolentoista
kilometrin  kulkemiseen  jalkaisin  menisi  keneltä  tahansa  vähintään  kymmenkunta
minuuttia, paitsi tietenkin juosten kolmisen minuuttia. Mutta kolmeen minuuttiinkin
sen  tekisivät  vain  kaikkein  vahvimmat  keskimatkojen  juoksijat.  Ja  hajaantumisen
alkamisesta oli kulunut vasta pari minuuttia. 

Alec jäi ajattelemaan sitä, miten mustat hahmot olivat voineet liikkua niin nopeasti
kuin  mitä  ne  olivat  liikkuneet  lähtiessään  piirittämään  kasteluympyrää.  Ne  olivat
aivan  kuin  näyttäneet  liukuvan  muutamia  senttimetrejä  maanpinnan  yläpuolella,
koskematta  pintaa  ja  liikuttamatta  jalkojaan.  Niin  -  ne  eivät  olleet  tosiaankaan
lainkaan liikuttaneet jalkojaan, ne olivat vain liukuneet erilleen. 

Ainakaan mitä Alec oli saanut tietää, ei gravitaatioliidintä ollut vielä keksitty, ja se
mitä  hän  oli  nähnyt,  tuntui  erityisen  hyvin  sopivan  tieteiskirjojen  kuvauksiin
gravitaatioliitimestä. 

Alec  laski  likiarvoilla  näkemänsä  perusteella  hahmoille  jonkinlaisen  nopeuden,
mutta  ei  ollut  uskoa  omia  ajatuksiaan,  kun  sai  tulokseksi  miltei  kuusikymmentä
kilometriä  tunnissa.  Sillä  vauhdilla  mustat  hahmot  olisivat  jo  nyt  saaneet
kastelurenkaan  kokonaan  piiritetyksi.  Mutta  eihän  sillä  toisaalta  ollut  merkitystä.
Hänen  tarvitsisi  vain  odottaa  aurinkoa,  ja  lähteä  renkaasta  kaikessa  rauhassa



hahmojen voimatta estää häntä. 

Välillä  Alec  kääntyi  katsomaan  kohti  ympyrän  reunaa,  joka  juuri  pilkotti  esiin
vehreiden banaaninversojen välitse. Ja hän sai nähdä, kuinka musta hahmo vilahti
hänen  näkökenttänsä  halki  oikealta  vasemmalle.  Ja  vain  muutamia  sekunteja
myöhemmin tuli toinen, ja sen jälkeen kolmas. Ja Alec keksi, ettei hahmojen tarkoitus
ollutkaan odottaa häntä renkaan ulkopuolella, vaan jotakin aivan muuta. Jotakin mikä
saattaisi saada Alecin aseman aika tukalaksi lähitulevaisuudessa. 

* * *

Alecin  loikattua  tieltä  kastelurenkaan  suojiin  mustat  huppupäät  eivät  jääneet
pitkäksi aikaa toimettomiksi. Niiden johtaja viittasi hahmot hajaantumaan siten, että
viisi ryhmästä lähti kaupungin puolelle ympyrää kiertäen sitä siis myötäpäivään, ja
toiset viisi lähtivät ryhmän johtajan jäljessä vastapäivään. Ryhmä näytti tietävän mitä
sen oli tehtävä, aivan kuin olisi ollut ennalta sovittua, että Alec lähti kastelurenkaan
sisään sen sijaan että  hänet  olisi  tavoitettu hänen yrittämättä pakoa keskeltä  tietä.
Joukko hajaantui vaihtamatta ainoatakaan sanaa, vain yhden ainoan kädenviittauksen
opastamana. 

Hahmot asettuivat  määrätetoisesti  siten,  että aina hiukan yli  kolmensadan metrin
jälkeen  jäi  yksi  hahmo  seisomaan  paikalleen.  Sama  tapahtui  molemmilla
kiertosuunnilla,  ja  nopeasti  oli  koko  kasteluympyrän  reuna  miehitetty  siten,  että
kahden hahmon väliä oli aina vähän yli kolmesataa metriä. Pysähtyessään aina kukin
hahmo katsoi ranteestaan tarkan ajankohdan osatakseen lähteä liikkeelle täsmälleen
oikealla hetkellä. 

Ja  todella  mestarillisen  ajoituksen  taidonnäytteenä  voi  nähdä,  kuinka  täsmälleen
samalla hetkellä kun viimeinen ryhmän jäsenistä oli asettunut kolmensadan metrin
päähän  edellisestä  kaikki  hahmot  lähtivät  liikkeelle  asettuen  ensin  aivan  kiskon
viereen  kastelurenkaan  ulkopuolelle.  Nopeaan  tahtiin  hahmot  liukuivat  samaan
suuntaan renkaan ympäri säilyttäen välimatkat, ja kierrokseen kuluikin vain kolmisen
minuuttia, minka jälkeen kaikki hahmot loikkasivat yhtäaikaisesti kiskon ylitse pellon
sisäpuolelle.  Siellä  hahmot  jatkoivat  kiertämistään,  mutta  liikkuminen  oli  jonkin
verran  hitaampaa,  ja  kierros  kestikin  lähes  neljä  minuuttia.  Aina  joka  kierroksen
jälkeen ryhmä siirtyi vähän matkaa sisäänpäin. 

Tähän tapaan kiertäminen jatkui, ja vähän kerrassaan mustat hahmot siirtyivät yhä
sisemmäksi kastelurenkaassa. 

Vähitellen  myös kiertämisen tarkoitus alkoi  näkyä selvästi  kenelle  tahansa,  joka
vain  olisi  sattunut  tarkkailemaan  sitä.  Tosin  yhtään  tarkkailijaa  ei  ollut  ainakaan
näkyvillä. 

Hahmot haravoivat kastelurengasta, ja selvästikin tarkoituksena oli  ahdistaa Alec



yhä sisemmäksi,  ja  lopulta  renkaan keskelle,  kunnes  hänen olisi  pakko luovuttaa.
Menetelmä oli erittäin tehokas, sillä hahmojen suuren nopeuden vuoksi ei kenenkään
olisi  mahdollista  puikahtaa  läpi  kahden  hahmon  välistä  jäämättä  kiinni,  vaikka
kahden  hahmon  väliä  olikin  reilut  kolmesataa  metriä.  Peräkkäiset  hahmot  olivat
samassa  paikassa  aina  muutaman  sekunnin  välein.  -  Välillä  he  jopa  pystyivät
näkemään vilahduksen edellä kulkevan selästä, vaikka banaaniviidakko olikin aika
tiheätä. 

Tässä  oli  lisäksi  se  etu,  että  banaanien  viljelyrenkaaseen  ei  tulisi  ketään  koko
päivänä,  koska  tähän  aikaan  vuodesta  ei  banaaneille  tarvinnut  suorittaa  mitään
toimenpiteitä. Näin hahmot voisivat kaikessa rauhassa jatkaa takaa-ajoaan, vaikka se
kestäisikin auringonnousun ohi. Saatuaan Alecin kiinni heidän tarvitsisi vain odottaa
illan  tuloon,  ja  he  pääsisivät  pimeän  turvin  katoamaan  kenenkään  näkemättä.  He
pysyisivät banaaninversojen suojissa aivan riittävän hyvässä piilossa illan tuloon asti.
Heidän  tarvitsisi  vain  oleilla  sen  verran  kaukana  kastelurenkaan  reunoista,  ettei
kukaan viljelmiä halkovia teitä pitkin liikkuva voisi nähdä heitä. Samaten heidän olisi
pysyttävä  kaukana  kastelurenkaan  sisällä  risteilevistä  teistä.  Mutta  se  ei  ollut
kovinkaan vaikea temppu tällaisessa viljely-ympyrässä.

* * *
 
Myös Alec keksi varsin nopeasti hahmojen järjestäytymisen tarkoituksen, ja se sai

hänet  pelästymään  pahan  kerran.  Nyt  ei  enää  auringon nouseminen  voisi  päästää
häntä pinteestä, joten olisi keksittävä jotakin muuta. Mutta mitä? 

Hän  oli  jo  joutunut  siirtymään  jonkin  matkaa  sisemmäksi  ja  oli  ehkä
viidenkymmenen  metrin  päässä  kastelurenkaan  uloimmasta  kiskosta.  Piirittäjien
välitse livahtaminen tuskin tulisi kysymykseen, koska Alec ei inhimillisen nopeutensa
vuoksi ehtisi paljon minnekään, kun hahmot jo saisivat hänet kiinni. 

Inhimillinen? Miksi hän oli ajatellut juuri sitä sanaa? Tosin hahmojen nopeus oli
vähintäänkin  erikoislaatuisen  suuri,  ja  heidän  liikkumistapansa  oli  kaikkea  muuta
kuin normaalia kävelemistä, mutta silti hahmot vaikuttivat aivan inhimillisiltä. Niillä
oli ihmisen mittasuhteet ja ihmisen jäsenet, ja ilmeisesti myös ihmisen kasvonpiirteet
ainakin  päätellen  siitä  vähästä  minkä  Alec  oli  ehtinyt  nähdä.  Ei  mitään  muuta
tavallisesta  ihmisestä  poikkeavaa  kuin  se,  että  he  liikkuivat  kuudenkymmenen
kilometrin tuntinopeudella, ja se, että he olivat irti maanpinnasta. Ja tietenkin myös
se, että he liikkuivat mustiin huppuihin sonnustautuneina viljelyksillä tähän aikaan
aamusta.  Sitä ei  tekisi kukaan normaali Fysikon Cityn asukas.  Mutta silti  hahmot
olivat melkoisen ilmiselviä ihmisiä, sitä ei käynyt kiistäminen. 

Olisiko  mahdollista  kolkata  kiertäviä  hahmoja  yksitellen,  kunnes  heidän
rivistössään olisi  niin suuri aukko, että Alec ehtisi  livistää siitä?  Oli ilmeistä,  että
hahmot  kyllä  huomaisivat,  jos  joku  heistä  puuttuisi.  Ja  toisaalta  hahmot  olivat
muutenkin  hyvin  tarkkaavaisia,  joten  piiloutuminen  aivan  heidän  kiertoratansa



viereen voisi tuottaa vaikeuksia, etenkin kun se ei ollut aivan säännöllinen, mutta
ehkä piiloutuminenkin olisi mahdollista. 

Mutta Alecilla ei ollut minkäänlaista asettakaan, ei vähäisintäkään nuijasta käyvää
esinettä. Banaanipuun repiminen irti maasta ei käynyt laatuun, banaaneilla oli aivan
liian vahvat juuret. Eikä puusta sitäpaitsi voisi muovailla nuijaa ilman mitään terävää
esinettä. 

Varmuuden  vuoksi  Alec  kuitenkin  kokeili  yhden  kasvin  juuria.  Ensin  hän  veti
ohuimmasta löytämästään rungosta varovasti, mutta se ei liikahtanutkaan. Sitten hän
asettui hajareisin jalat kahdenpuolen runkoa ja tempaisi kaikin voimin, mutta kasvi
vain  nytkähti  hivenen  nousematta  yhtään  ylöspäin.  Alec  kokeili  vetämistä  useita
kertoja, mutta ei saanut aikaan muuta tulosta kuin sen, että hänen selkäänsä alkoi
koskea. 

Hän oli sentään muistanut oikein sen mitä oli jostakin lukenut, että Musa sahariensis
-lajilla oli erikoislaatuisen voimakkaat ja haaraiset juuret. Niitä ei käynyt repiminen
paljain käsin irti  maasta,  olipa yksilö kuinka pieni  ja hento hyvänsä.  Niinpä Alec
luopui yrityksestä ja istuutui takaisin ojanpientareelle, jolle oli asettunut joutuessaan
perääntymään  kiertävien  mustien  hahmojen  edetessä.  Tästä  ojasta  oli  matkaa
mustahuppuisten  viimeisimpään  kierrokseen  parikymmentä  metriä,  joten  hahmot
eivät  voisi  havaita  Alecia  kasvien  välitse.  Alecilla  oli  se  etu,  että  hänen  harmaa
pukunsa oli havaittavissa vielä vaikeammin kuin takaa-ajajien mustat huput nyt kun
ilma alkoi jo selvästi vaaleta. 

Takaa-ajajien  saartorengas  supistui  jatkuvasti,  ja  kierroksen  kiertäminen  tulisi
jatkuvasti  yhä nopeammaksi.  Ja samalla kahden peräkkäisen hahmon väli  lyhenisi
jatkuvasti. Oli päästävä nopeasti ulos. 

Mutta miksi hänen ylipäätään oli paettava? Hahmot eivät olleet alunperin tehneet
mitään vihamielistä elettä, ja takaa-ajo oli alkanut vasta kun Alec oli lähtenyt pakoon.
Ehkä ne vain halusivat tavata Alecin. 

Vaikka  siihen  kyllä  soveltuisi  paremmin  mikä  tahansa  muu  paikka  kuin  tämä.
Tällainen  paikka  ei  varmasti  herättäisi  luottamusta  kenessäkään,  joka  odottamatta
kohtaisi täällä toisen ihmisen. Pakoon lähteminen oli kai alunperin ollut jonkinlaista
itsesuojeluvaistoa.  Hänen  järkensä  ei  ollut  ymmärtänyt  tilannetta,  ja  siksi  vaistot
olivat toimineet parhaan käsityksensä mukaan. 

Ehkäpä hän voisi päästä lähtemään pelkästään sanomalla hahmoille, että hän halusi
häipyä  paikalta.  Mutta  jo  hänen  järkensäkin  sanoi,  ettei  se  ollut  mahdollista.  Ei
kukaan ryhtyisi näin vaivalloiseen ahdisteluun vain tullakseen taivutelluksi aikeistaan
kaunopuheisuudella. Mustat hahmot olivat kai hyvin päättäväisiä ja aikoivat jotakin
Alecille  käsittämätöntä  tarkoitusta  silmälläpitäen joko tappaa tai  vangita  hänet.  Ja
näyttivät myös päteviltä henkilöiltä toteuttamaan aikeensa. 



Mutta  Alechan  ei  edes  tiennyt,  keitä  he  olivat.  He  olivat  kyllä  kaikki  fysiikan
laitokselle vast'ikään tulleita työntekijöitä,  siitä Alec oli  suhteellisen varma. Mutta
olivatko he tulleet fysiikan laitokselle tarkoituksenaan saada Alec kiinni, vai mikä oli
heidän  määränpäänsä?  Oliko  Alecin  jahtaaminen  heidän  toimintansa  alkukohta,
väliepisodi, tai kenties peräti päätarkoitus? 

Ja  mistä  he  olivat  tulleet  fysiikan  laitokselle?  He  olivat  vain  ilmestyneet  sinne
lokakujn  seitsemäntenätoista  päivänä,  jolloin  Aleckin  oli  nähnyt  useimmat  heistä.
Ketään hahmoista hän ei ollut nähnyt missään aikaisemmin, mutta he olivat tuntuneet
tuntevan fysiikan laitoksen rakennukset kuin vuosia laitoksella työskennelleet. Alec
ei ollut kysynyt keneltäkään kenenkään heidän kotipaikkaansa, kun hänellä oli ollut
kiireempääkin tekemistä. Mutta nyt hän toivoi että olisi ollut vähän kiinnostuneempi
uusista laitokselle tulevista ihmisistä, tietäisipähän nyt edes jotakin takaa-ajajistaan. 

Mikä voisi olla hahmojen tarkoitus? Alec ei ainakaan muistanut koskaan saaneensa
ketään  vihamiestä,  joka  olisi  valmis  ryhtymään  tällaiseen  puuhaan  hänen  päänsä
menoksi.  Eikä  sieppauskaan  aiemmin  mainituista  tosiasioista  johtuen  tuntunut
todennäköiseltä. 

Nyt  hahmot  taas  tuntuivat  ehtivän  liian  lähelle,  ja  Alecin  oli  peräännyttävä
seuraavalle  kastelurenkaan  ympäri  kiertävälle  ojalle  noin  kahtakymmentä  metriä
keskemmälle. Jos tätä menoa jatkuisi, hän olisi aika pian keskellä peltoa piirityksestä
pääsemättömissä. Oli nopeasti keksittävä jotakin mikä auttaisi hänet ulos täältä. 

Mutta Alec ei ollut keksinyt mitään yritystapaa. Banaanipuut olivat liian heikkoja,
jotta  niitä  pitkin  voisi  kiivetä  mustien  hahmojen  ylitse,  ja  ne  olivat  lisäksi  niin
harvassa, ettei puusta monessakaan tapauksessa päässyt toiseen. Sitäpaitsi puihin ei
pääsisi  niin korkealle,  etteivät hahmot huomaisi  häntä yläpuoleltaan. Eikä Alecilla
ollut  tietoa  siitä,  miten  hyvä  kuulo  hahmoilla  oli.  Heidän  nopeutensa  oli  yli-
inhimillinen, niin miksei kuulokin voisi olla? Silloin he heti kuulisivat hänet hänen
kiipeillessään puissa. 

Ihan  hassuja  ajatuksia.  Olennothan  olivat  ihmisiä,  siitä  Alec  oli  päässyt
yhteisymmärrykseen  itsensä  kanssa.  Miksi  hän  siis  koko  ajan  epäili  heidän
inhimillisyyttään? 

Banaaninversot olivat vain viitisen metriä korkeita, mikä tosiaankin oli liian vähän
jotta niitä pitkin voisi yrittää kiivetä. 

Hahmoja ei myöskään pystyisi suostuttelemaan, ja niiden kolkkaaminenkin tuottaisi
ylivoimaisia vaikeuksia. Siispä ilmeisimmäksi vaihtoehdoksi jäi yksinkertaisin, eli se,
että oli  yritettävä mahdollisimman nopeasti  livahtaa kahden hahmon välitse ringin
ulkopuolelle.  Olisi  vain  toivottava,  ettei  jäljempänä  tuleva  hahmo ehtisi  huomata
häntä  ennen  kuin  hän  piiloutuisi.  Se  oli  ainoa  vähänkään  järkevän  tuntuinen



mahdollisuus. Vaikea, vaan ei mahdoton. 

Aikaa  ei  enää  tämänkään  toteuttamiseen  olisi  paljoa,  koska  mustien  hahmojen
välimatkat lyhenivät jatkuvasti. 

Alec pysähtyi katsomaan pientä, vajaan puolen senttimetrin mittaista, muurahaista,
joka rymysi vesiojan pohjalla vain vähin vedenpinnan yläpuolella. Se raahasi monta
kertaa itseään suurempaa toukkaa yrittäen varmaankin saada saaliinsa ylös ojasta. 

Otus kiinnosti Alecia, koska hän aina oli pitänyt pienistä eläimistä, ja niinpä hän
jatkoi  sen  seikkailujen  seuraamista.  Ei  sen  saalis  ehkä  ollutkaan  toukka,  se  oli
paremminkin  sammakonpoikanen,  nuijapää.  Sammakonpoikanen  painoi  varmasti
kolme tai neljä kertaa niin paljon kuin muurahainen, tai ehkä enemmänkin, mutta silti
pikku muurahainen sai sen liikkumaan vähän kerrassaan jyrkkää ojanseinämää pitkin
ylöspäin.  Ensin  muurahainen  veti  hetken  aikaa  nuijapäätä  pyrstöstä,  joka  sojotti
miltei  suoraan  ylöspäin.  Sitten  se  kiersi  saaliinsa  alapuolelle  työntääkseen  sitä
pääpuolesta vain saadakseen todeta, että saaliseläin kaatui takaisin ja pyrstö jäi nyt
osoittamaan alaspäin. Tähän tyyliin muurahainen reuhtoi saalistaan vähän kerrassaan
ylöspäin, ilmeisesti kohti kotipesäänsä. 

Alecin  kotiseudulla  Krimillä  muurahaiset  olivat  kuolleet  sukupuuttoon  samassa
kaasuräjähdysonnettomuudessa,  jossa myös Alecin isä  oli  saanut  surmansa.  Mutta
täällä  muurahaiset  tulivat  nykyisin  hyvin toimeen ollen  varsin  tuoreita  tulokkaita,
sillä ne eivät olleet pystyneet elämään autiomaassa ennen kuin ihminen oli tuonut
sinne asutuksensa. 

Muurahaiset olivat ilmestyneet pari vuotta kaupungin perustamisen jälkeen, ja ne
olivat  nopeasti  muodostaneet  varsin  laajoja  yhdyskuntia.  Kasvinsuojelijoiden  oli
välillä  ollut  jopa  pakko  myrkyttää  niitä,  kunnes  kanta  saatiin  sopivan  kokoiseksi
jatkamaan lajia mutta olemaan aiheuttamatta liiallista tuhoa viljelyksille. 

Nyt muurahainen sai  jälleen sammakonpoikasen pyrstön osoittamaan ylöspäin ja
lähti  kiertämään  saaliinsa  alapuolelle.  Tällä  kertaa  muurahainen  sai  saaliinsa
siirtymään  vähän  matkaa  eteenkin  päin,  ennen  kuin  se  taas  kaatui.  Ja  jälleen
muurahainen  kiersi  saaliinsa  yläpuolelle,  ja  alkoi  vetää  pyrstöstä.  Pyrstöön
ylettyäkseen sen oli noustava yhden jalkaparin varaan, ja sitten kammettava itsensä ja
samalla  sammakonpoikasen  pyrstö  tämän  jalkaparin  muodostaman  painopisteen
ylitse.  Täsää  toimenpiteessä  muurahainen  jäi  saaliinsa  alle,  mutta  nousi  taas
terhakasti päällimmäiseksi, ja jatkoi työtään. 

Alec muisti lapsuudessaan lukeneensa, että tämä muurahaislaji ei koskaan tappanut
uhriaan  jos  aikoi  käyttää  sen  ravinnoksi.  Nämä  tappoivat  vain  vihollisheimojen
muurahaiset, jotka sattuivat saamaan käsiinsä. (Alec toki tunsi vieläkin suuren joukon
erilaisia  muurahaislajeja,  jotka  oli  oppinut  erottamaan  pikkupoikana.)  Siispä
sammakonpoikanen olisi vielä elossa, ainoastaan myrkyllä huumattuna siten että se ei



pystynyt  tekemään mitään lähteäkseen pakenemaan vihollistaan.  Aikoinaan monet
tutkijat olivat kiistelleet siitä, olivatko muurahaisten saaliseläimet tajuissaan myrkyn
jäljiltä,  jolloin  myrkky  olisi  pelkästään  aiheuttanut  jäsenten  halvaantumisen,  vai
olivatko ne myrkyn vaikutuksesta myös tiedottomia. Yleisen inhimillisyyden nimessä
oli lopulta ainakin kaikkiin koulukirjoihin päätetty painaa jälkimmäinen vaihtoehto
oikeana.

Ehkäpä oli  totta se  mitä  jotkut  tutkijat  olivat  joskus väittäneet,  että  muurahaiset
pystyivät  viestittämään  keskenään  myös  kauempaa,  eikä  vain  koskettelemalla
tuntosarvia. Joka tapauksessa kuusi tämän muurahaisen toveria tuli sen avuksi saaliin
raahaamisessa,  ja  lopultakin  toiminta  alkoi  saada  vauhtia.  Parissakymmenessä
sekunnissa oli sammakonpoikanen saatu ylös ojasta, ja kiireen vilkkaa sitä lähdettiin
kuljettamaan kohti kotipesää. 

Tosin  välillä  esiintyi  se  muurahaisille  tyypillinen  ilmiö,  että  kaksi  muurahaista
asettuivat toinen toiselle puolelle saaliseläintä,  ja  ryhtyivät  vetämään vastakkaisiin
suuntiin kuin aikoen repiä saaliin kahteen osaan.  Mutta kaikesta huolimatta olivat
pienet saalistajat hetken kuluttua Alecille näkymättömissä banaanivesaikon varjojen
sekamelskassa. 

Muurahaisten  kadottua  Alec  havahtui  jälleen  ajattelemaan  omaa  tilannettaan.
Kiertävien  hanmojen  rinki  oli  jälleen  tullut  vain  parinkymmenen  metrin  päähän,
ilmeisesti  juuri  edellisen vesiojan vastarannalle.  Alec oli  päättänyt  yrittää livahtaa
rivistön lävitse, ja se kävisi parhaiten päinsä aivan ojan reunalla, jolloin hänellä olisi
pisimmälti  varaa piiloutua ennen seuraavaa vesiojaa.  Tosin ojanpientareeseen olisi
vaikeaa piiloutua ennen rivistön ylittämistä, mutta olosuhteet huomioon ottaen tämä
oli helpoin mahdollisuus. 

Niinpä  Alec  päätti  jäädä  odottamaan  tämän  ojan  ulkopuolelle,  kunnes  mustat
hahmot  ehtisivät  kiertämään  aivan  hänen  eteensä,  jolloin  loikkaaminen  olisi
turvallisinta. 

Olisi löydettävä riittävän hyvä piilopaikka, jotta hän voisi päästää takaa-ajajat aivan
lähelle ilman että he huomaisivat  hänet.  Mutta mitään piiloksi  kelpaavaa koloa ei
tuntunut  olevan  läniställä.  Banaanipuut  pystyivät  kätkemään  ihmisen  vain  jonkin
verran  kauempaa  katsoen.  Ne  olivat  näet  sen  verran  vähäisiä,  että  niitä  tarvittiin
useita limittäin peittämään ihmisen näkyvistä. Eikä ilman suurta lehtien määrää olisi
kukaan voinut piiloutua banaaniviidakkoon edes kaukaa seurailevalta tarkkailijalta. 

Paras kätköpaikka näytti olevan itse oja, joka oli sen verran syvä, että se juuri ja
juuri pystyisi kätkemään kyyristyneen miehen. Tosin se oli vähän tuhruinan paikka
pohjalla  lirisevän  veden  takia,  mutta  siitä  ei  nyt  auttanut  valittaa.  Ojasta  voisi
nopeasti sopivan tilaisuuden tullessa ponnahtaa kiertävien hahmojen rivistön toiselle
puolelle, ja sen jälkeen olisi helpompaa jatkaa pakoa tasaista peltoa pitkin seuraavalle
ojalle saakka. 



Alec  ei  toivonutkaan,  että  hän  pystyisi  voittamaan  mustat  hahmot  juoksussa,  ja
niinpä hänen tarkoituksensa ei ollut pyrkiä ulos renkaista mahdollisimman nopeasti.
Sen sijaan hänellä oli tarkoituksena yrittää päästä huomaamatta kiertävien hahmojen
ringin  ulkopuolelle,  ja  madella  sitten  mahdollisimman  näkymättömissä  vähitellen
pois  kastelurenkaasta.  Jos  hän  pääsisi  hahmojen  huomaamatta  kastelurenkaalta
kaupunkiin  johtavalle  tielle,  hän  uskoi  ehtivänsä  kaupunkiin  vaikka  hahmot
keksisivätkin  hänet  hänen lähtiessään juoksemaan hiekkatiellä.  Ja  kaupungissa  oli
mitä  moninaisimpia  loukkoja,  joihin  voisi  piiloutua.  Tai  ainakin  hän  voisi  ajaa
tunnelibissillä  fysiikan laitokselle,  missä  hahmot  tuskin  uskaltaisivat  käydä hänen
kimppuunsa. 

Niinpä Alec laskeutui hiekkareunaiseen ojaan ja asettui kyyryyn sen pohjalle. Hän
yritti löytää asennon, josta voisi mahdollisimman nopeasti ja äänettömästi ponkaista
muutamia  metrejä  eteenpäin.  Kehässä  lähellä  ojan  ulkopuolella  ei  ollut  hyviä
piilopaikkoja,  mutta  ehkäpä  banaanintyvien  tarjoama  suoja  riittäisi.  Ilmeisehtihän
hahmot  eivät  arvaisi  etsiä  häntä  kiertämänsä  kehän  ulkopuolelta,  jos  vain  eivät
huomaisi hänen loikkaansa. 

Alec tunsi, kuinka hänen toisen kenkänsä kärkeen virtasi viileätä vettä ojan pohjalta.
Hänen kenkiään ei ollut tehty kosteisiin olosuhteisiin, ja ne eivät näinollen pitäneet
pisaraakaan  vettä.  Mutta  kosteutta  oli  vain  siedettävä  vähän  aikaa,  sillä  juuri
vesirajasta  oli  helpoin  saada  aikaan  nopea  ponnistus  mustien  hahmojen  ringin
ulkopuolelle pääsemistä varten. 

Nyt  hahmot  jo  kiersivät  vajaan  kymmenen  metrin  päässä  Alecista;  kahden
peräkkäisen hahmon väliä oli enää vain sataviisikymmentä metriä. Ympyrän kehän
pieneneminen oli jo saanut seurannaisvaikutuksia. Mutta vielä ei yksikään hahmoista
pystynyt  jatkuvasti  näkemään  edellä  kulkevan  selkää.  Ja  tässä  oli  juuri  Alecin
yrittämä mahdollisuus:  hänen olisi,  ehdittävä  livahtaa  edellisen  selän  takaa  ennen
kuin seuraava saisi saman paikan näköpiiriinsä. Hahmot lähestyivät koko ajan, mutta
vielä he eivät varmastikaan olleet huomanneet Alecia. 

Kun hahmot olivat aivan Alecin vieressä, miltei suoraan hänen yläpuolellaan, hän
kurkisti ojan reunan ylitse, ja valitsi mielestään sopivimman ajankohdan. Kun yksi
hahmoista oli kymmenen metrin päässä hänen vasemmalla puolellaan, eikä seuraavaa
vielä näkynyt, hän loikkasi muutamia metrejä eteenpäin. Mutta ilmeisesti seuraava
hahmo ehti  nähdä  hänet,  sillä  hahmo tuli  näköetäisyydelle  ennen  kuin  Alec  ehti
kumartua. 

Alec laskeutui kuitenkin rähmälleen maahan niin että vain vaivoin näki kohtaan,
josta hän oli juuri ylittänyt hahmojen reitin. Kyllä musta hahmo oli huomannut hänet.
Se  jopa  katsoi  koko  ajan  häneen  päin  liukuessaan  eteenpäin.  Mutta  se  meni  ohi
jatkaen kiertoliikettään väliittämättä Alecista sen enempää. 



Mitä  tämä  tarkoitti?  Ainakin  tähän  saakka  oli  näyttänyt  siltä,  että  hahmot
nimenomaan ajoivat takaa Alecia, mutta nyt yksi hahmoista hänet havaittuaan jatkoi
toimintaansa aivan kuin hänellä ei olisi mitään väliä. Eivät mustat hahmot kai voineet
tavallisia sunnuntailenkkeilijöitäkään olla. 

Oliko kastelurenkaan sisällä kenties vielä joku Alecin ja hahmojen lisäksi? Joku,
jota mustat hahmot ajoivat takaa, ja minkä takaa-ajon keskelle Alec oli joutunut vain
sattumalta. Se ei tuntunut mahdolliselta. Hahmot olivat tiellä piirittäneet nimenomaan
Alecin,  ja  lähteneet  nimenomaan  hänen  peräänsä,  kun  hän  oli  loikannut  tieltä
kastelurenkaaseen. Mutta mitä tämä välinpitämättömyys sitten tarkoitti? 



Kymmenes luku:

Katto

Alec ei  jäänyt miettimään ongelmaa sen pidempään vaan lähti  vähän kerrassaan
hiipimään  ulos  kastelurenkaasta.  Ainakaan  häntä  eivät  olleet  huomanneet  muut
hahmot kuin se, joka ei ollut välittänyt hänestä. Tai ainakaan hahmot eivät lähteneet
seuraamaan  häntä  vaan  jatkoivat  hidasta  etenemistään  kohti  kastelurenkaan
keskipistettä. 

Alec ryömi ensin maata pitkin seuraavalle koko renkaan ympäri kiertävälle ojalle, ja
vielä sen ylikin,  mutta uskaltautui  sitten seisomaan toivoen,  etteivät  hahmot  voisi
nähdä  häntä  kasvustolta.  Nyt  hän  käveli  nopeaan  tahtiin  mutta  mahdollisimman
äänettömästi renkaan ulkopuolelle ja tuli tielle samassa kohdassa missä hän oli sen
muutamia kymmeniä minuutteja aikaisemmin jättänyt. 

Hänen  järkensä  väitti,  ettei  hänen  enää  tarvinnut  piileskellä  hahmoilta,  kun  ne
kerran olivat osoittaneet, etteivät olleet kiinnostuneita hänestä. Mutta jossakin Alecin
sisällä jokin ääni silti intti vastaan, että välinpitämättömyys oli ollut vain jonkinlainen
erehdys. Tai kenties hän oli vain kuvitellut, että yksi hahmoista oli katsonut hänen
jälkeensä.  Ehkä  hahmo  vain  sattumalta  oli  kiertäessään  siinä  kohtaa  katsonut
renkaassa ulospäin. 

Rivakkaan tahtiin Alec lähti kävelemään kohti kaupungin pohjoislaitaa, mihin oli
tietä pitkin matkaa kuutisensataa metriä. Suoraan matkaa olisi ollut vähän vähemmän,
mutta tie kiersi jonkin matkaa kastelurenkaan ulkoreunaa myötäillen suunnaten vasta
sitten kohtisuoraan kaupungin asutusta kohti. Tien muodostamaan mutkaan oli syynä
pelkästään  se,  että  näin  peltoympyrän  viljely  ja  hoito  helpottui  jonkin  verran
verrattuna siihen, jos tie olisi suoraan lähtenyt kaupunkiin. 

Hän oli enää puolensadan metrin etäisyydellä laitimmaisista rakennuksista, ja tunsi
olonsa suhteellisen turvalliseksi, kun hän sattui vilkaisemaan taakseen ja näki kuinka
mustat hahmot tulivat ulos kasteluympyrästä. Ne liikkuivat ominaisella nopeudellaan,
ja  yksi  heistä,  ilmeisesti  joukon  johtaja,  osoitti  kädellään  Alecia  viitaten  ryhmän
seuraamaan itseään. He lähtivät pikavauhtia liukumaan kohti Alecia oikaisten tiessä
olevan mutkan, ja saaden näin matkan lyhenemään vajaaksi viideksisadaksi metriksi. 

Varmaankaan  siis  se  hahmo,  jonka  Alec  miltei  oli  kohdannut  kastelurenkaasta
lähtiessään, ei ollut havainnut häntä. Ja näin hahmojen tarkoitukseksi edelleenkin jäi
Alecin  kiinniottaminen,  tai  ainakaan  Alec  ei  onnistunut  parhaalla  tahdollaankaan
keksimään paremman tuntuista vaihtoehtoa. 

Aleckin pinkaisi juoksuun ja ehti kaupungin sisälle ennen mustia kulkijoita. Tällä
laidalla  kaupunkia  olivat  kaikki  rakennukset  yksikerroksisia,  tai  siis  maanpinnan
yläpuolella  oli  yksi  kerros,  ja  lisäksi  toinen  pinnan  alla.  Myös  kellarikerroksia



käytettiin  asumiseen,  sillä  ne  päiväsaikaan  olivat  viileytensä  ansiosta  paljon
mukavampia kuin maanpinnalla olevat huoneistot. 

Nämä rakennukset olivat myös monilta kohdin epäsäännöllisen muotoisia, mikä teki
kaduista mutkaisia, ja muodosti katujen kulmauksiin pimeitä loukkoja. Ja tästä Alec
oli  kiitollinen,  sillä  hän  toivoi  voivansa  piiloutua  vanhalla  dekkarikeinolla,  jota
käytettiin aika paljon vanhoissa salapoliisielokuvissa: asettumalla piiloon siten että
takaa-ajajat  pääsisivät  juoksemaan  hänen  ohitseen.  Tosin  missään  ei  ollut  aivan
pimeätä,  ja  auringonsäteet  jo hipoivat  kaupungilla  etelämpänä sijaitsevia  korkeita,
jopa useita kymmeniä kerroksia käsittäviä rakennuksia. Mutta kulmaukset olivat vielä
riittävän hämäriä piiloutumista varten.

Ensimmäisen  löytämäänsä  rakennusten  kulmaukseen  Alec  asettui  seinää  vasten.
Tätä kulmausta ei voinut nähdä siltä kadulta, josta Alec oli tulossa, ellei nimenomaan
etsinyt tällaisia paikkoja. Kun mustat hahmot tulivat esiin samaa katua, Alec pidätti
hengitystään välttääkseen kaikkea  mahdollista  ääntä,  sillä  hahmot  liukuivat  hänen
ohitseen  vain  parin  metrin  päästä.  Ja  ne  tosiaankin  menivät  ohitse  huomaamatta
Alecia; vielä jonoon asettuneina. 

Alec seisoi hiljaa paikallaan vielä muutamia kymmeniä sekunteja sen jälkeen kun
mustat hahmot olivat liukuneet hänen ohitseen. Ne eivät olleet huomanneet häntä,
mutta ne kyllä keksisivät jekun nopeasti, tai jos eivät keksisi, ryhtyisivät haravoimaan
tätä  kaupunginosaa.  Tosin  kaupungilla  olisi  paljon  helpompi  piileksiä  kuin
viljelyksillä,  mutta sittenkään Alec ei enää halunnut joutua nurkkaan ajetun hiiren
asemaan. 

Mielestään riittävän ajan  odotettuaan hän lähti  hiippailemaan seinänviertä  pitkin
pysytellen  mahdollisimman  tarkkaan  varjossa.  Hän  etsi  tunnelihissiasemaa
päästäkseen  takaisin  kaupungin  eteläosaan,  ja  siellä  piiloutumaan  ihmisjoukkoon.
Alec oli varma, etteivät hahmot uskaltaisi yrittääkään käydä hänen kimppuunsa jos
hänen ympärillään olisi ihmisiä. Miksi ne muutenkaan olivat valinneet ensimmäiseksi
yrityspaikakseen yksinäiset viljelyaukeat. 

Valinneet? Eiväthän mustat hahmot olleet valinneet kohtauspaikkaa. Alec oli  itse
mennyt sinne omasta vapaasta tandostaan, ja hahmot vain olivat seuranneet häntä.
Alec  ei  oikeastaan  itsekään  tiennyt,  miksi  hän  ylipäätään  oli  mennyt  kaupungin
pohjoispuolisille  viljelyksille.  Hänellä  ei  ollut  ollut  mitään  erityistä  syytä  mennä
sinne, hän oli vain hetken mielijohteesta ajanut sinne tunnelihissillä. Siitä tuntui nyt
olevan  jo  aika  kauan,  vaikka  itseasiassa  hänen  tulostaan  viljelyksille  oli  melko
tarkalleen yksi tunti, sillä aurinko oli juuri nousemassa. 

Seinä  oli  viileässä  aamuilmassa  hiukkasen  nihkeä.  Keinokastelu  oli  muuttanut
Fysikon  Cityn  alueen  ilmastoa  sen  verran,  että  nykyisellään  joskus  jopa  esiintyi
heikkoa  aamu-usvaa.  Tänä  aamuna  ei  usva  kuitenkaan  ollut  noussut,  ja  aurinko
paistoi kirkkaasta taivaanrannasta kivuten vähä vähältä ylemmäs. Varjoja ei enää ollut



muualla kuin rakennusten suojissa risteymäkohdissa. 

Hiipiminen  luonnisti  hitaasti,  eikä  aivan  lähellä  tuntunut  olevan  yhtään
tunnelihissiasemaa,  joten  Alec  päätti  ottaa  riskin  ja  jatkaa  etenemistään avoimesti
leveää  jalkakäytävää  pitkin  kävellen.  Se  ei  takaa-ajajia  ajatellen  ollut  aivan  niin
turvallista  kuin  seinänviertä  pitkin  mateleminen,  mutta  suurempi  nopeus  pienensi
kiinnijäämisen mahdollisuutta sentään aika paljon. 

Pari kolme kadunkulmaa kierrettyään Alec löysikin etsimänsä. Asemia oli tässäkin
kaupunginosassa  suhteellisen  tiheässä,  sillä  tämä  alue  oli  pääasiassa  työläisten
asuntoina. Hänen ensimmäisenä tavoittamansa aseman nimi oli 'Koillinen 16', mistä
Alec voi päätellä olevansa varsin suoraan kotipaikkansa pohjoispuolella kaupungin
koillisosassa. 

Alec laskeutui portaita aseman lippuluukun eteen. Asetelma oli varsin samanlainen
kuin  vanhemmissa  metroissa,  joita  oli  käytetty  pääasiassa  2000-luvun  vaihteessa.
Tosin  Alec  ei  henkilökohtaisesti  ollut  koskaan  käynyt  yhdessäkään  vanhassa
metrossa,  mutta  lukemistaan  teksteistä  ja  näkemistään  kuvista  hän  voi  päätellä
metrojen olleen varsin samanlaisia kuin tunnelihissit. Ainoana silmiinpistävänä erona
oli  metrojen  ilmeinen  alkeellisuus:  pienempi  nopeus,  heikompi  turvallisuus,
vähäisempi mukavuus, ja niin edelleen. 

Vain yhden kulmauksen jälkeen aika jyrkät portaat tulivat tasanteelle lippuluukun
eteen.  Lipunmyyntikoppi  oli  maalattu  kirkkaankeltaiseksi  kai  siinä  tarkoituksessa,
ettei  se  jäisi  huomaamatta  keneltäkään  joka  tunnelihissillä  aikoi  matkustaa.
Lippukojun kohdalla toimivat luonnollisestikin myös tarkistuskentät, jotka ilmoittivat
lipunmyyjälle  välittömästi,  jos  joku  matkustaja  kuljetti  mukanaan  jotakin  aseeksi
soveltuvaa esinettä. 

Nyt lipunmyyjänä oli ihminen. Tämä oli tullut työhön kuudelta, ja Alec varmaankin
oli hänen ensimmäinen asiakkaansa. 

"Hyvää huomenta, neiti," sanoi Alec kohteliaasti. Oli todella mukava saada välillä
puhua ihmisen kanssa. 

"Hyvää huomenta. Minne haluatte matkustaa?" 

Kaikki virkailijat olivat samanlaisia. Kohteliaita, mutta kuivan pidättyväisiä. Joskus
Alec epäili, oliko heillä tunteita olemassa laisinkaan. 

"Koillinen kahdeksan, saanko, kiitos", vastasi Alec mekaanisesti. 

Miksi  hän  sanoi  noin?  Hänhän  oli  nimenomaan  aikonut  suoraan  matkustaa
kaupungin  eteläpuolelle  fysiikan  laitoksen  kellarissa  olevalle  asemalle.  Hän  ei
ymmärtänyt sitä itsekään. Tässä alkoi olla jotakin eriskummallista.  Hän oli  saanut



melkoisen  joukon  ihmeellisiä  päähänpistoja  tänä  aamuna.  Päähänpistoja,  joiden
tarkoitusta  hän  ei  kertaakaan  ollut  tiennyt  etukäteen,  mutta  jotka  aina  olivat
merkinneet jotakin. 

"Olkaa hyvä, herra. Miellyttävää matkaa." 

Toivotus  tuntui  jotenkin  hassulta.  Mitä  väliä  oli  matkan  mukavuudella,  kun  se
kerran oli niinkin lyhyt. Koillinen kahdeksan -asemalle oli matkaa vain kilometrin
verran  Koillinen-kuudestatoista,  missä  Alec  nyt  oli.  Alec  ei  kuitenkaan  välittänyt
toivotuksesta,  vastasi  vain  'kiitos'  ja  käveli  muutaman  metrin  matkan  lähimmälle
vapaalle vaunulle. Hän asetti saamansa matkalipun reikäkorttipäätteeseen, ja vaunu
lähti humisten liikkeelle saamiensa ohjeiden mukaista reittiä pitkin. 

Vajaan minuutin  kuluttua  vaunu oli  Koillinen kahdeksan  -asemalla.  Asemasillan
viereen  pysähdyttyään  vaunu  automaattisesti  ovensa,  ja  seinään  syttyi  valotaulu
'Olette määräpaikassanne, olkaa hyvä ja poistukaa vaunusta. Kiitos.' 

Alec noudatti taulun kehotusta nousten mukavasta tuolista, johon hän oli matkan
ajaksi  uppoutunut.  Hän  käveli  vaunun  liukuovesta  asemasillalle,  ja  ovi  sulkeutui
välittömästi kun valokennot ilmoittivat Alecin poistuneen. Sitten vaunu otti nopeasti
vauhtia ja palasi Koillinen kuusitoista -asemalle. 

Vaunut palasivat aina matkan jälkeen lähtöasemilleen, jotta kaikilla asemilla olisi
mahdollisimman  aina  vaunuja  käytettävissä.  Ja  tietenkin  asemien  hoitajat  voivat
tarpeen tullen kutsua asemilleen vaunuja sellaisilta asemilta,  jotka eivät niitä juuri
sillä  kertaa  sattuneet  tarvitsemaan.  Vaunun  kutsuminen  kävi  päinsä  lyhyellä
viestintäpäätteen näppäilyllä, minkä jälkeen automatiikka etsi joutavia vaunuja, ja toi
ne paikalle yhdenkään ihmiskäden tarvitsematta toimia välittäjänä. 

Alec  ohitti  lipunmyyjän  kojun  tarvitsematta  suorittaa  mitään  muodollisuuksia.
Tunnelihissin  sisäänpääsytarkistukset  olivat  huomaamattomia,  mutta  niin  tarkkoja,
että oli katsottu tarpeettomaksi vaivata matkustajia heidän noustessaan hissistä pois. 

Koillinen  kahdeksan  -asemalla  olivat  kaikki  paikat  täsmälleen  samanlaisia  kuin
Koillinen  kuudessatoista.  Sen  voi  erottää  jälkimmäisestä  vain  nimikylttien
perusteella,  ja  siitä,  että  seinällä  olevassa  kaupungin  kartassa  oli  merkitty
suurimmalla punaisella renkaallla eri  asema, nimittäin tämä samainen asema, jolla
Alec juuri nyt oli. 

Asemalta pääsi ylös maanpinnalle myös liukuportaita tai hissiä käyttäen, mutta Alec
käytti  mieluummin tavanomaisia portaita.  Se oli  jotenkin turvallisemman tuntuista
kuin  liukuportaat.  Ja  hissiä  Alec  ei  käyttänyt  koskaan  jo  pelkästään  periaatteen
vuoksi. 

Kun hän tuli katutasoon, oli kaikkialla jo valoisaa, enää eivät yön varjot ryömineet



hankalimmissakaan nurkkauksissa. Tai ehkä se oli vain mielialakysymys, olihan vasta
muutamia minuutteja siitä, kun kadut olivat Alecista näyttäneet aivan hämäriltä, ja
varjot olivat hiipineet joka kulmauksessa. 

Mutta  tunnelma  ainakin  vaihtui  nopeasti,  kun  Alec  näki,  että  hänen  ja  samalla
aseman  portaikon  yläpään  ympärillä  olivat  samat  yksitoista  mustaa  hahmoa,
asettuneina  puoliympyrään  mitä  tehokkaimpiin  piiritysasemiin.  Nyt  hahmot  olivat
laskeneet huppunsa, mutta kaavut olivat vielä samalla tavalla heidän yllään. Heidän
kasvonsa,  jotka  nyt  olivat  ensimmäistä  kertaa  Alecille  selvästi  näkyvissä,  olivat
inhimillisiä,  hyväntahtoisia,  jopa  surullisia.  Aivan  kuin  he  eivät  olisi  halunneet
ahdistella Alecia,  kuin työ olisi  tuottanut heille tuskaa, jonka he väkisin painoivat
piiloon. 

Surumielisyyden tunne takaa-ajajien kasvoilla oli kuitenkin vain lyhyt välähdys, ja
pian heidän kasvonsa olivat taas kovat ja tarkkaavaiset saalistajan kasvot. Hahmot
seisoivat hetken paikallaan ja lähtivät sitten lähestymään Alecia liukuen kadunpinnan
yläpuolella parin senttimetrin korkeudella. 

Tästä kehästä olisi mahdotonta päästä ulospäin, mustat hahmot olivat asettuneina
niin  tiheään,  ja  kai  myös  säilyttäneet  saman  nopeuden,  jota  he  olivat  osoittaneet
kastelurenkaan  lähistöllä.  Ensin  Alec  aikoi  palata  takaisin  asemalle  ja  lähteä
eteenpäin  tunnelihissin  avulla,  mutta  sitten  hän  keksi  mielestään  paremman
vaihtoehdon.  Tosin  hahmot  eivät  takuulla  olisi  lähteneet  seuraamaan  häntä
tunnelihissiin, mutta toinen vaihtoehto oli vielä julkisempi. 

Niinpä  Alec  otti  kiinni  aseman  portaiden  ovikomeron  vierustalta  nousevien
paloportaiden alimmasta puolasta, heilautti itsensä paloportaille ja lähti kiipeämään
kohti  kattoa.  Hän toivoi,  että näin olisi  kaikkien siinä kaupunginosassa liikkuvien
ihmisten nähtävissä, jolloin mustat hahmot eivät uskaltautuisi hänen jälkeensä. Hän
oli hahmojen toimintatavasta saanut sen käsityksen, että ne halusivat tehdä työnsä
mahdollisimman salassa. 

Eivätkä  ne  seuranneet  Alecia,  vaan  katosivat  sensijaan  paikalta  aivan
hämmästyttävän tehokkaasti. Aivan kuin niillä olisi tapana katoilla ja ilmestyä aina
silloin tällöin kenenkään näkemättä. 

Alec  kiipesi  mahdollisimman  nopeasti,  mistä  hengästyneenä  pysähtyi  sitten
hetkiseksi  katon  reunalle.  Onneksi  rakennus  oli  tasakattoinen  ja  vain
kaksikerroksinen. Korkeammalle katolle hän ei varmasti olisi jaksanut niin nopeaan
tempoon kiivetä, ja vinokattoisissa ja muissa vastaavissa muodoissa oli itse katolla
liikkuminen kovin hankalaa. 

Katon  räystäs  oli  hieman  muuta  kattoa  korkeampana,  ja  Alec  istuutui  tälle
korokkeelle.  Tällöin  tosin  hänen  selkänsä  jäi  osoittamaan  siihen  suuntaan,  missä
hänen vihollisensa viimeksi oli ollut. Mutta hän luotti ajatuksensa todenperäisyyteen,



eikä pelännyt mustien hahmojen kiipeävän katolle. 

Muuan ajatus vaivasi Alecia: Mistä mustat takaa-ajajat olivat tienneet hänen tulevan
maanpinnalle Koillinen kahdeksan -asemalla? Tai mistä ne ylipäänsä olivat tienneet,
että hän oli lähtenyt tunnelihissiin? Ne olivat saattaneet nähdä hänen lähtevän alas
Koillinen kuusitoista -asemalta, mutta sekin tuntui epätodennäköiseltä. Olisivathan he
tässä tapauksessa voineet pysäyttää tai ainakin yrittää pysäyttää Alecin siellä. Eikä
tämä ainakaan olisi selittänyt sitä, mistä ne olivat tienneet hänen tulevan takaisin ylös
juuri täällä.  Lipunmyyjillä oli  olemassa lakisääteinen vaitiolovelvollisuus,  he eivät
saaneet  kertoa  kenellekään,  minne  joku  oli  ostanut  matkalipun.  Eikä  kukaan
tiettävästi ollut ainakaan tähän mennessä yrittänytkään pakottaa yhtään lipunmyyjää
tässä kaupungissa sellaista kertomaankaan. 

Hän  ei  onnistunut  ratkaisemaan  ongelmaa,  joten  hän  jätti  sen  silleen  ja  siirtyi
ajankohtaisempaan pulmaan: miten tältä katolta voisi päästä pois? Täällä hän kyllä oli
turvassa takaa-ajajiltaan, mutta jos hän laskeutuisi kadulle, mustat hahmot ryntäisivät
välittömästi  hänen  kimppuunsa.  Paitsi  tietenkin  jos  hänen  onnistuisi  laskeutua
ihmisjoukkoon. Mutta ihmisiä ei näyttänyt tänä aamuna olevan liikkeellä. 

Tosiaan, Alec ei ollut huomannut ainoatakaan ihmistä koko sinä aikana, minkä hän
oli ollut kaduilla sen jälkeen kun oli päässyt ulos kastelurenkaasta. Ja tähän aikaan
pitäisi sentään olla liikkeellä suuren osan niistä työntekijöistä, jotka aloittivat työnsä
puoli  seitsemältä  tai  seitsemältä.  Ja  heitä  piti  tilastojen  mukaan  ainakin  olla
melkoisen paljon. 

Mietiskely  ei  johtanut  tulokseen,  joten  hän  nousi  istumasta  katonreunustalta  ja
ryhtyi  katselemaan ympärilleen.  Katto oli  räystäskorokkeita lukuunottamatta aivan
tasainen,  siinä  ei  ollut  ainoatakaan  luukkua  tai  edes  ilmanvaihtokanavaa.  Talon
lämmitys  ja  ilmanvaihto  oli  kai  kytketty  kaupungin  yleiseen  verkostoon,  jonka
johtimet  kulkivat  maanpinnan  alla  ja  jäivät  niin  ulkoapäin  katsottaessa
näkymättömiin. 

Joka  puolella  rakennusta  olivat  tavanomaiset  kadut  täsmällisessä  nelikulmion
muodossa. Ainoat paloportaat katolta näyttivät olevan ne, joita pitkin Alec oli tullut
ylös.  Tämä  oli  jonkinlainen  virastorakennus,  sillä  yleensä  kaikissa
asuinrakennuksissa  oli  olemassa  katolle  vievä  ovi.  Kattoterassithan  palvelivat
yleisesti  auringonottopaikkoina. Liikerakennuksissa taas olisi  ollut katon jokaisella
reunalla liikkeen nimikyltti,  ja  bakteerien tai  levien viljelylaitokseksi  rakennus oli
liian pieni. 

Kolmella  puolella  oli  vain  yksikerroksisia  rakennuksia,  mutta  neljättä  seinää
vastassa  oli  täsmälleen  samankorkuinen  rakennus.  Näiden  kahden  välille  oli
rakennettu  kadun  ylittävä  metallisilta.  Tällä  tavoin  tämä  rakennus  toteutti  lain
määräyksen, että jokaiselle kaupungin katolle piti päästä kahta kautta ulkoapäin, sekä
lisäksi  jotenkin  sisäkautta.  Tosin  sisäpuolelta  ei  käytävää  näyttänyt  olevan,  mutta



varmaankin rakennusviranomaiset  olivat  hyväksyneet  sisältä  tulevaksi  reitiksi  sen,
että paloportaille pääsi astumaan yläkerran ikkunasta. 

Toisen  rakennuksen  katto  oli  ainoa  paikka  mihin  tältä  katolta  pääsi  siirtymään.
Samoja paloportaita Alec ei uskaltanut lähteä alas. Hän oli varma, että mustat hanmot
olivat jättäneet vartijan niitten juurelle, vaikkei siellä ketään näkynytkään. 

Niinpä hän käveli katon vastakkaiselle reunalle, ja ylitti kadun siltaa pitkin. Alecia
huimasi vähän, koska sillassa oli vain yksi kaide, ja toisella puolella pelkkää tyhjää
ilmaa. 

Seuraava talo oli täsmälleen samanlainen kuin edellinenkin, myös siinä oli yhdet
palotikkaat. Mutta tästä oli onneksi silta kahden muun rakennuksen katoille. Tosin
tässä  ei  ilmeisesti  ollut  alakerrassa  tunnelihissiasemaa,  mutta  se  ei  erikoisemmin
vaikuttanut  Alecin  tilanteeseen.  Mustat  hahmot  luultavasti  yhä  tarkkailivat  hänen
liikeitään kadulta käsin, olihan hän selvästi nähtävissä auringon luomassa kirkkaassa
valaistuksessa.  Vielä ei  voinut lähteä alas katoilta,  se  oli  liian vaarallista.  Millään
puolen kaduilla ei näet näkynyt yhtään ihmistä. 

Hän  jatkoi  seuraavalle,  katolle;  tällä  kertaa  vatsallaan  ryömien  metallisillan
pinnassa. Hän toivoi, etteivät hahmot näksi hänen ylittävän katua, jolloin hän ehkä
voisi rauhassa yrittää alas kadulle muutaman korttelin päähän päästyään. 

Tämä rakennus oli huomattavasti edellisiä suurempi, ja rakenteestaan päätellen se
oli bakteerien lämpöviljelylaitos. Kaikki sen seinät samoin kuin kattokin olivat täysin
mustat,  jotta  ne  mahdollisimman  tehokkaasti  lämpenisivät  päiväsaikaan,  ja  jotta
laitoksen tarvitsisi  käyttää mahdollisimman vähän sähköenergiaa. Kattoa käytettiin
toki  tehokkaaminkin,  suuri  osa  siitä  oli  aurinkokennojen  peitossa,  ja  vain  vajaat
puolet kattopinta-alasta oli vapaata mustaa pintaa. 

Aurinkokennojen lisäksi kattoa peittivät useat rakennuksen sisältä tulevat ovet, sekä
muutamat tavalliset luukut. Lisäksi siellä oli vielä kaasujätteiden pundistustuotteita
ilmakehään kuljettavia putkia. 

Alec käveli ensimmäiselle ovelle vain saadakseen todeta, että se oli tiukasti lukossa.
Eikä Alec ollut koskaan katsonut tarpeelliseksi opetella lukkojen tiirikoimista. 



Yhdestoista luku:

Viljelylaitos 

Alec  kiersi  yksitellen  kaikki  katolla  olevat  ovet  ja  luukut,  mutta  joka  ainoa  oli
siististi  lukittuna.  Lukot  olivat  kuitenkin  yksinkertaisia,  joten  Alec  päätti  yrittää
jonkin avaamista. 

Tätä ennen hän kuitenkin katseli, mitä rakennuksia viljelylaitoksen ympärillä oli, ja
sai havaita, että sieltä ei päässyt kattoja pitkin muualle kuin takaisinpäin. Jos aikoi
edetä pidemmälle, oli joko laskeuduttava paloportaita tai tunkeuduttava rakennuksen
sisälle, ja sitä kautta kaduille. 

Alec  valitsi  rakennuksen  sisälle  pyrkimisen  lähinnä  sen  vuoksi,  että  jos  hän
onnistuisi  huomaamattomasti  pääsemään  rakennukseen,  ja  sen  kellariin,  mustat
hahmot  eivät  voisi  enää  tänä  aamuna  ahdistella  häntä.  Jokaisen  viljelylaitoksen
kellarissa  näet  samoin  kuin  kaikissa  muissakin  vähänkään  suuremmissa
rakennuksissa oli aina tunnelihissipysäkki. Ja jos Alec pääsisi tunnelihissiin, hän ei
enää lähtisi harhailemaan minnekään, vaan ajaisi suorinta tietä fysiikan laitökselle ja
työpaikalleen. 

Rakennus oli sen verran laaja, että vaikka Alec seisoi katon keskellä aivan suorana,
häntä ei voinut havaita kaduntasosta ennen kuin parinsadan metrin päästä, joten hän
voi huoletta ryhtyä avaamaan keskimmäisen oven lukkoa. 

Pienenä  Alec  oli  katsellut  jonkin  verran  salapoliisifilmejä,  joten  hänellä  oli
jonkinlainen käsitys tiirikoimisesta,  vaikka hän ei  ollutkaan yrittänyt  sitä  koskaan
aikaisemmin. Hän irroitti yhdestä aurinkokennolevystä neulamaisen teräspiikin, joita
kennojen rakenteet olivat täynnään, ja ryhtyi sen avulla käsittelemään lukkoa. 

Lukko  oli  suhteellisen  helppo,  se  kuului  jo  vuosisatoja  vanhaan  Abloy-sarjaan.
Nämä  olivat  aikanaan  olleet  varmuuslukkoja,  mutta  nykyisin  niitä  ei  paljoakaan
uskallettu  käyttää  siivouskomeroa  arvokkaammissa  ovissa.  Ammattimies  olisi
avannut  sen  teräspiikillä  kymmenessä  sekunnissa,  mutta  Alecilta  meni
ensikertalaisena  sen  avaamiseen  toistakymmentä  minuuttia.  Kolmeen  kertaan  hän
joutui  irrottamaan  aurinkokennosta  uuden  piikin  entisen  katkettua  liian
varomattomassa käsittelyssä. 

Lopulta lukko kuitenkin naksahti auki, ja onnekseen Alec sai havaita. ettei siihen
ollut  asennettu  mihkaanlaisia  hälytyslaitteita.  Tätä  mahdollisuutti  Alec  tosin  tuli
ajatelleeksikin  vasta  saatuaan  oven  auki,  ja  silloin  se  oli  jo  liian  myöhäistä.
Olisivathan  hälyttimet  tuoneet  poliisit  paikalle  jo  monta  minuuttia  aikaisemmin
Alecin puuhaillessa lukon kanssa, jos niitä olisi ollut olemassa. 

Turvallisin mielin Alec laskeutui sisälle oven takaa avautuvia portaita pitkin sulkien



ja lukiten oven jäljeisään. Portaat alkoivat kapeina kahden betoniseinä välissä, mutta
avautuivat sitten parin metrin jälkeen yhtä rakennuksen väliseinistä laskeutuviksi ja
toiselta puolelta teräskaiteen suojaamiksi. Rakennus oli yksikerroksinen, mutta tämä
ainoa  maanpinnalla  oleva  kerros  sitten  olikin  kymmenkunta  metriä  korkea.
Viljelylaitos oli väliseinillä jaettu neljään huoneeseen, joiden välillä risteili sikinsokin
valtava määrä ovia ja kapeita käytäviä ja välistä jopa portaikkoja. 

Ainakin tämä huone johon Alec tuli oli täynnä mahtavia bakteerialtaita ja -siiloja,
jotka  muodostivat  monimutkaisen  sokkelon.  Huoneesta  olisi  ollut  vaikea  luoda
selkeätä  kuvaa  mistä  tahansa  muualta  kuin  ylhäältäpäin.  Lattiatasossa  altaiden
väleihin sotkeutuisi ja eksyisi hyvin helposti. 

Alecin olisi etsittävä alakerrokseen vievä portaikko täältä ylhäältä käsin, sillä hän ei
varmasti  enää  löytäisi  sitä  laskeuduttuaan  lattialle,  jos  ei  olisi  selvillä  suunnista.
Huone  oli  himmeästi  valaistu,  joten  paikkoja  oli  hankala  nähdä,  mutta  piirteet
erottuivat sentään suhteellisen hyvin. 

Tunnelihissin sijaintia ei voinut kysyä keneltäkään siitä yksinkertaisesta syystä, että
rakennuksessa  ei  tällä  erää  näyttänyt  olevan  ainoatakaan  työntekijää.  Nämä
bakteerien  lämpöviljelylaitokset  pystyivät  tulemaan  toimeen  automaattisten
laitteittensa varassa useita vuorokausia kenenkään tarvitsematta huoltaa tai tarkkailla
niitä.  Vain  laaduntarkistuksiin  bakteerimassan  pakkausvaiheessa  ja  sitä
edelleenjalostajille lähetettäessä pidettiin ihmisten valvontaa välttämättömänä. 

Alecin  vasemmalla  puolella  oli  betoniseinä,  jossa  hänen alapuolellaan  oli  useita
oviaukkoja. Ovien väleissä oli aina mitä erimuotoisimpia siiloja ja putkia. Juuri ne
tekivät  välttämättömäksi  ovien  suuren  määrän,  että  sokkeloissa  onnistuisi  edes
jotakuinkin  löytämään  tiensä  haluamaansa  paikkaan.  Oikealla,  eli  siis  itse  salin
puolella,  jatkuivat  riveinä  viljelyaltaat,  joita  kehystivät  energiaatuovat  ja  muutkin
laitteistot.  Teknisten  järjestelmien  varjot  peittivät  suuren osan lattiapinnasta,  joten
reitin kellarikerrokseen etsiminen oli vaikeata, mutta lopulta hissiaseman portaikko
löytyi juuri vastakkaiselta seinältä kuin millä Alec seisoi katolta tulevan portaikon
yläpäässä. 

Niinpä  Alec  suunnitteli  mielestään  mahdollisimman  helpon  reitin  kohti
tunnelihissiaseman  portaikkoa,  ja  laskeutui  sitten  alas  katolta  tulevilta  portailta
suunnistaen  laitteistojen  välitse  valitsemaansa  käytävää  pitkin.  Kolkossa  salissa
kaikuivat  vain  hänen  omat  askeleensa  teräksisiä  porrasaskelmia  vasten,  sekä
koneiden himmeä humina kuin kuorona askelten soololle. 

Juuri  kun  hän  oli  päässyt  lattiatasoon,  hänestä  jotenkin  tuntui,  että  laitoksella
sittenkin oli joku muukin. Ehkä se oli pelkästään hänen mielikuvituksensa tuotetta,
mutta hänestä kuitenkin tuntui että jostakin päin oli kuulunut heikko kilahdus, joka ei
kuulunut  bakteerienviljelylaitteistojen  normaaleihin  ääniin.  Hän  pysähtyi  tiukasti
niille jalansijoilleen. Kun lyhyen odotuksen aikana ei kuulunut lisää ääniä, hän ryhtyi



varovaisesti paikallaan seisten katseellaan tutkimaan ympäristöä. 

Hänen oikealla puolellaan oli kuutisen metriä korkea terässiilo, johon sen kyljessä
olevista teksteistä päätellen varastoitiin valmista bakteerimassaa. Siilon halkaisija oli
parikymmentä  metriä,  joten sen  koko tilavuus  oli  yli  tuhatviisisataa  kuutiometriä.
Tämän määrän Lakteerimassaa laitos pystyi tuottamaan parissa, kolmessa tunnissa,
joten  siiloja  tarvittiin  useita  varastoimaan  kahden  vuorokauden  valvomattoman
toiminnan aikana syntyvä massa. Siilosta erkani mittavia metallisia torvia kolmeen
suuntaan.  Kaikki  torvet  olivat  kahden  metrin  korkeudessa  eli  juuri  ja  juuri  niin
korkealla, että niiden alitse pystyi kävelemään. 

Alecin takana, eli siis äsken mainitusta siilosta siihen seinään päin, mistä Alec oli
tullut alas katolta, oli toinen samanlainen varastosäiliö. Siilon vastakkaisella puolella
lähti  sen  sijaan  kiemurtelemaan  valtava  spiraalimainen  metallikäärme,  joka  oli
varsinainen viljelyallas.  Spiraalimainen muoto johtui  siitä,  että tässä muodossa oli
bakteereja kasvatettaessa lämpöenergian hyväksikäyttö mahdollisimman tehokasta. 

Taas  tuntui  jostakin  kuuluvan  ylimääräistä  kahinaa.  Aivankuin  kangas  olisi
hangannut jotakin laitoksen metalliosaa vasten. Täällä jossakin oli varmasti joku; tai
kenties  vain  tavallinen  kissa,  kuten  hän  oli  pelännyt  kuollakseen  viatonta
kissanpoikaa kastelurenkaan ulkopuolella. 

Jos se  oli  ihminen,  niin kuka se  oli?  Ilmeisesti  se  oli  joku aivan asiaankuuluva
henkilö,  joku  laitoksen  työntekijä.  Tai  kenties  joku  hänen  takaa-ajajistaan?  Ei  se
voinut  olla.  Takaa-ajajat  eivät  varmasti  nähneet  hänen  nousevan  viljelylaitoksen
katolle. Ja jos he olivatkin arvanneet Alecin nousseen tälle katolle, eivät he ainakaan
voineet  saada  selville,  että  Alec  oli  laskeututunut  lukitusta  ovesta  itse  laitoksen
sisälle. 

Siispä Alec ryhtyi etsimään äänen aiheuttajaa. Ääni oli tuntunut kuuluvan huoneen
ulosvievän oven suunnalta, siis varsin tarkkaan Alecin edestä. Ja se kuului taas, nyt se
oli  siirtynyt vähän matkaa kohti paikkaa,  jossa Alec arvioi tunnelihissin portaikon
olevan. 

Vaikkakin Alec joutui kiertämään melkoisia matkoja erilaisten laitteistojen ympäri
päästäkseen  tavoitteeseensa,  hän  kuitenkin  suuntasi  kulkunsa  kohti  äänten
tulosuuntaa.  Ja  lopulta  hän  olikin  mielestään  vain  yhden  miehenkorkuisen
teräsputken  erottamana  äänten  aiheuttajasta.  Varovasti  hän  kiipesi  melua  välttäen
metallisia  tikapuita  putken  kyljessä,  kunnes  hän  pystyi  näkemään  putken  toiselle
puolelle. 

Oikeastaan  Alec  ei  edes  hämmästynyt  nähdessään  siellä  ei  yhtä  vaan  yksitoista
henkilöä.  Samat  yksitoista  mustaa  hahmoa,  jotka  olivat  koko  aamun  ahdistelleet
häntä.  Ne  olivat  kokoontuneina  johtajansa  ympärille,  ja  neuvottelivat  miltei
kuulumattomasti keskenään varmaankin tehden toimintasuunnitelmaa. Alec onnistui



kuulemaan  joitakin  yksittäisiä  sanoja,  mutta  hänestä  tuntui,  ettei  hän ymmärtänyt
kieltä. 

Miten hahmot olivat voineet löytää tiensä tänne? Ehkäpä niillä tosiaankin oli kuudes
aisti, joka kertoi niille, missä Alec milläkin hetkellä oleskeli. 

Tai ei siihen itseasiassa tarvinnutkaan kuudetta aistia. Miten tyhmästi hän olikaan
paennut  katoilla!  Kuka  tahansahan  oli  koko  ajan  pystynyt  seurailemaan  hänen
liikeitään vain hieman keskitasoa tehokkaammalla infrapunailmaisimella, joka vielä
aivan helposti mahtuisi taskuun. 

Mutta jos niillä oli infrapunailmaisin, niin miksi ne eivät olleet tulleet suoraan häntä
kohti,  vaan olivat  eksyneet  tyystin eri  suuntaan?  Vai  tiesivätkö ne,  että  hän aikoi
päästä  tunnelihissiin,  ja  ryhtyisivät  sen  vuoksi  odottamaan  häntä  kellariin  vievän
portaikon suulla,  jolloin  niiden  ei  tarvitsisi  nähdä  kovinkaan  suurta  vaivaa  hänen
jahtaamisessaan? 

Vai  olivatko  viljelylaitokseri  lämpövuodot  niin  suuria,  ettei  häntä  voinut  enää
havaita  ilmaisimella  täältä  sisältä  käsin?  Silloin  hahmot  olisivat  voineet  seurailla
hänen liikkeitään vain siihen saakka kun hän oli ollut katolla. 

Näin tosiaankin näytti olevan, sillä kun mustat hahmot hajaantuivat, vain yksi niistä
lähti  kohti  tunnelihissiaseman  portaikkoa.  Loput  kymmenen  asettuivat  harvaan
ketjuun aikoen haravoida rakennuksen sisätilat. Jälleen Alecista tuntui, että hän oli
loukussa kuin hiiri. Täältä pakeneminen ei tällä erää näyttänyt mahdolliselta, joten oli
piilouduttava, ja toivottava, että takaa-ajajien etsimiskyvyt olivat inhimillistä luokkaa,
toisin kuin heidän liikkumanopeutensa, johon varmasti tarvittiin jokin apulaite. 

Liikkumanopeutensa?  Vasta  nyt  Alec  huomasi,  että  tällä  kertaa  hahmot  eivät
liikkuneet  pinnan  yläpuolella,  vaan  kävelivät  kuin  ihmiset  konsanaan,  ja  aivan
tavanomaisella nopeudella. Mutta ei heidän liikkeistään siitä huolimatta pahemmin
lähtenyt ääniä. Varmaankin heidän kenkänsä olivat jotakin erikoismuovia, ja sittenkin
heidän täytyi olla taitavia hiipijöitä. 

Nyt oli löydettävä paikka, josta hahmot eivät rakennusta tutkiessaan arvaisi häntä
etsiä.  Alec  laskeutui  varovaisesti  alas  putken  kyljestä.  Mutta  hän  kompastui
alimmaiseen  porrasaskelmaan,  ja  putosi  lattialle  äänekkäästi  kumahtaen.  Hän  ei
voinut nyt nähdä andistelijoitaan, mutta oli varma, että nämä olivat kuulleet hänen
putoamisensa ja lähteneet  välittömästi  kiertämään kohti  hänen olinpaikkaansa.  Oli
päästävä jonnekin, ja nopeasti. Nyt ei auttanut etsiä lymypaikkaa kauempaa, ja hän
valitsikin  ensimmäisen  näkemänsä  paikan,  josta  ajatteli,  etteivät  hahmot  keksisi
hänen saattavan piileskellä siellä. 

Hän avasi putken kyljessä olevan luukun, jossa ei lukenut 'varokaa hengenvaaraa',
niin  kuin  monien  täällä  olevien  laitteiden  kansissa  luki.  Hän  voisi  mennä  sisälle



täysin vaaratta. Paikka voisi tosin olla epämukava, mutta varmasti mahdollisimman
turvallinen.  Pidettiinhän  ihmisiä  yleensä  sellaisina,  että  he  välttivät  aina  kun  oli
mahdollista suoraa kosketusta monimutkaisiin koneisiin. Joten Alec oli varma, että
hahmot  päättelisivät  hänen  piiloutuvan  mieluummin  minne  tahansa  muualle  kuin
tänne. 

Varmuuden  vuoksi  hän  vielä  irrotti  lähellä  olevasta  muusta  laitteesta  'varokaa
hengenvaaraa' -kyltin, ja liimasi sen luukkuun. Tämän jälkeen hän ehti juuri sopivasti
livahtaa sisälle ja sulkea luukun äänettömästi jäljessään, kun hän näki vilanduksen
ensimmäisestä  hahmosta  juoksemassa  esiin  parinkymmenen  metrin  päässä  olevan
siilon kulmauksen takaa. Hahmo ei ehtinyt havaita Alecia. 

Putkessa,  johon  Alec  oli  tunkeutunut,  virtasi  pohjalla  kolmenkymmenen  sentin
paksuinen  kerros  bakteerilietettä.  Se  haisi  ällöttävälle,  mutta  ei  ollut  lainkaan
vaarallista; olisihan mahdollisesta vaarallisuudesta mainittu ulkopuolella. Hän yritti
mahdollisimman  tarkkaan  varoa  astumasta  bakteerimassan,  ja  niinpä  hänen  oli
pysyteltävä jännittyneenä luukun edessä olevan kapean kynnyksen ja vastakkaisen
seinämän välillä. 

Ulkopuolelta  kuului  nyt  kumeaa ääntä.  Tuntui  siltä  kuin joku takaa-ajajista  olisi
kiivennyt  putken päälle;  luultavasti  samassa  tarkoituksessa  kuin Aleckin sinne oli
kiivennyt,  eli  nähdä  mahdollisimman  suurelle  alueelle  yhdellä  kertaa  ja  saada
kokonaiskuva  ympäristöstä.  Luultavasti  hahmot  juuri  nyt  olivat  ryhmässä  luukun
edessä, ja odottivat, että putkelle kiivennyt ilmoittaisi mikäli Alec olisi näkyvissä. 

Lyhyen tauon jälkeen putki jälleen kumisi himmeästi hahmon laskeutuessa alas sen
päältä.  Mitä  luultavimmin  hän  ei  ollut  nähnyt  Alecia.  Tovereilleen  putken  päältä
laskeutunut  lausahti  muutaman  sanan,  mutta  Alec  ei  erottanut  niistä  muuta  kuin
hillityn hätäisen äänensävyn. Putki toimi tehokkaana äänieristeenä hämärtäen sanojen
äänteet täydellisesti.

 
Seison yksin kylmällä tähdellä... 

Lyhyt pätkä laulun sanoja muistui  Alecin mieleen,  mutta  vaikka hän yritti  antaa
muiston jatkua, sanoja ei tullut tämän enempää. Hän sai miettiä hyvän aikaa, ennen
kuin onnistui edes muistamaan, mistä laulusta sanat olivat peräisin. 

Ne kuuluivat yhteen hänen isänsä laulamista balladeista; todella hyvin kauniiseen
lauluun.  Isä  oli  pitänyt  sitä  kirjoittamistaan  lauluista  parhaana,  ja  laulanut  sitä
kaikkein useimmin, kaikkein voimakkaimmalla tunteella. Eikä varmasti kukaan, joka
laulun oli joskus kuullut, voinut olla eri mieltä sen erinomaisuudesta. 

Aina  joskus  iltaisin,  kun  heidän  kotonaan  oli  ollut  jo  hämärää,  Alecin  isä  oli
sammuttanut kaikki valot niin että vain takasta näkyvä tulenloimotus loi valoa sinne
tänne  kiemurtelevina  lieskoina.  Sitten  isä  oli  ottanut  kitaran,  joka  useimmiten  oli



riippunut käyttämättömänä seinällä takan vierellä. 

Kun isä oli ottanut kitaran syliinsä, Alec ja äiti olivat aina hiljaa istuutuneet takan
lähelle; Alec lattialle ja äiti verkapäällysteiseen nojatuoliin. 

Heidän  istuuduttuaan  isä  aina  oli  alkanut  kertoa  jotakin  tarinaa.  Yleensä  tarinat
olivat  olleet  surumielisiä;  kertoneet  rakastavista  ihmisistä,  kauniista  maista  ja
kaukaisista ajoista. Välillä isä oli näppäillyt säestystä kitarastaan ja laulanut jonkin
tarinaan liittyvän laulun - laulut isä oli yleensä säveltänyt ja sanoittanut itse. 

Laulut olivat kaikki ainakin Alecin mielestä olleet hyvin kauniita, ja isä oli ollut
hyvä  laulaja.  Ihme  ettei  hän  koskaan  ollut  julkaissut  lauluistaan  ainoatakaan;
pelkästään laulanut niitä kotiväelleen ja joskus harvoin naapureidenkin kuullen. Niillä
lauluilla  olisi  varmasti  ansainnut  omaisuuksia.  Mutta  isä  ei  ollut  halunnut  ansaita
niillä. Leväviljelmistä oli perhe saanut aivan riittävän toimeentulon, ja levien tuotto
pystyi myös takaamaan Alecille ainoana lapsena turvatun tulevaisuuden. 

Laulu josta Alec juuri oli muistanut pätkän kuului tarinaan kahdesta rakastuneesta
nuoresta, jotka sota oli erottanut toisistaan. Laulu oli nuoren miehen jäähyväislaula
rakastetulleen. 

Alec ei tosin aivan täydellisesti tiennyt, mitä sota oli, koska hänen elinaikanaan ei
maailmassa  ollut  koettu  yntään  sotaa.  Mutta  hän  oli  sentään  saanut  jonkinlaisen
käsityksen  sodasta  historiankirjojen  ja  elokuvien  pohjalta.  Sen  Aleckin  pystyi
käsittämään, että sota oli jotakin hirvittävää, jotakin, joka pystyi rikkomaan ihmisten
unelmat ja hajottamaan kaikki toiveet. 

Alec muisti isän tarinan sisällön miltei kokonaisuudessaan, mutta laulun sanoja hän
ei  saanut  mieleensä  kuin  aivan  lyhyen  pätkän.  Hän  oli  kuullut  laulun  viimeksi
toistakymmentä vuotta sitten, ja hän oli joskus laulanut sitä isän kanssa, vaikka äiti ei
oikein ollutkaan pitänyt siitä, että hän oli keskeyttänyt isän esityksen. Mutta isä oli
halunnut hänen laulavan sitä. Ehkäpä ihminen ei oikein kuullut laulua, jos lauloi sitä
itse,  vaan ymmärsi  tunnelman parhaiten  vasta  kuullessaan jonkun muun esittävän
laulua. 

Putken ulkopuolella oli nyt aivan hiljaista, oli ollut jo jonkin aikaa. Olisiko kenties
jo turvallista yrittää päästä ulos viljelylaitokselta? Mustat  hahmot olivat tiettävästi
ryhtyneet haravoimaan rakennusta, ja äänten puuttuminen merkitsi varmuudella vain
sitä, että putken pinnalla ei kiipeillyt ketään. 

Tietenkin luukun edessä saattoi olla vartiossa ties kuinka monta takaa-ajajaa. Ja jos
ei luukun edessä, niin tuskinpa ne ainakaan olivat vielä lähteneet rakennuksesta. Ne
olisivat jossakin toisessa osassa huonetta, tai kenties olisivat jo ehtineet johonkuhun
toiseen rakennuksen neljästä erillisestä osastosta. 



Alec päätti riskeerata, ja kurkistaa ulos luukusta. Hän oli varma, ettei kuitenkaan
kovin  kauan  kestäisi  tätä  bakteerilietteen  löyhkää,  vaan  hänen  olisi  lähdettävä
putkesta ennemmin tai myöhemmin. 

Hän  painoi  äänettömästi  luukun  kahvan  alas,  avasi  luukun,  ja  työnsi  päänsä
ulkopuolelle. Raitis ilma tuntui ihanalta näinkin lyhyen tauon jälkeen. Ulkopuolella ei
näkynyt ainoatakaan elävää olentoa. Vain huoneen katossa roikkuvat himmeät lamput
loivat  varjoja  sinne  tänne,  mutta  varjoissakaan  ei  näkynyt  ketään.  Vain  koneiden
huminan korostamaa hiljaisuutta. 

Alec  kyyhötti  pää  luukun  raossa  vielä  hetken  aikaa  ja  uskaltautui  sitten
laskeutumaan putkesta  lattialle.  Hän ei  irrottanut  luukkuun liimaamaansa 'varokaa
hengenvaaraa' -kylttiä, koska arveli, että jos joku hahmoista sattuisi kulkemaan tästä
kohdasta uudemman kerran, tämä saattaisi huomata järjestyksen muuttuneen. Kyltti
kyllä saattaisi aiheuttaa päänvaivaa laitoksen valvojille sitten kun he seuraavan kerran
tulisivat tänne, mutta sillä ei tällä erää ollut mitään merkitystä. 

Seuraavaksi  hän  nousi  putken  päälle  saadakseen  tilanteesta  paremman  kuvan.
Hänen helpotuksensa oli silminnähtävä, kun hän sai nähdä mustien hahmojen juuri
livahtavan  eräästä  monista  ovista  väliseinän  toiselle  puolelle  rakennuksen  toiseen
osastoon.  Täällä  oli  siis  jäljellä  vain  yksi  Alecin  vainoojista,  se,  joka  oli  jäänyt
vartioon tunnelihissiaseman portaikon suulle. Tämä yksikin riitti kyllä aiheuttamaan
Alecille  päänvaivaa.  Tämän  yhden  ainoan  takaa-ajajan  takia  hän  ei  pääsisi
pakenemaan tunnelihissin kautta, vaan olisi joko käytettävä katutason ovea tai sitten
noustava takaisin katoille.  Hassua kyllä,  mustat  takaa-ajajat  eivät  olleet  asettaneet
vartijaa  kummallekaan  näistä  paikoista,  ei  ulko-ovelle  eikä  katolle  vievään
portaikkoon. 

Kaduille pyrkiminen oli varmasti siinä mielessä turvallisempaa, että katolle vieviltä
portailta hänet olisi helppo havaita, ja myös helppo saada kiinni. Katoilla olisi näet
liikuttava varsin hitaasti ainakin katolta toiselle vievien siltojen kohdilla. 

Ja  tietenkin oli  mahdollista,  että  hahmoilla  oli  vieläkin vartiomies paloportaiden
juurella  Koillinen  kahdeksan  -tunnelihissiaseman  sisäänkäynnin  vieressä.  Alec  oli
kyllä  laskenut  yksitoista  mustakaapuista  nähdessään  ne  täällä
bakteerinviljelyrakennuksessa,  mutta  ei  ollut  lainkaan  sanottua,  etteivät  ne  olleet
jostakin voineet saada lisäväkeä. 

Oli siis etsittävä ulkoovi, ja päästävä kadulle ennen kuin hahmot palaisivat toisesta
osastosta.  Tunnelihissin  portaikkoa  vartioiva  hahmo  tuskin  pystyisi  havaitsemaan
Alecin liikkeitä, sillä portaikko ja ulko-ovi olivat ainakin Alecin katolta tullessaan
saaman mielikuvan mukaan miltei täsmälleen vastakkaisissa nurkissa. Siltä taholta
näin ollen ollut odotettavissa mitään vaaraa. 

Alec  siirtyi  ensin  bakteerien  kuljetusputken  viertä  pitkin  kohti  sitä  seinää,  jolla



katolta  laskeutuvat  portaat  olivat,  ja  kiersi  sitten  putken  päässä  olevan
varastointisiilon. Tämän jälkeen hän suuntasi bakteerien kasvatuskierukkaan seuraten
eteenpäin. Muutamien kymmenien metrien hyvin mutkaisen vaelluksen jälkeen Alec
löysikin oven,  vaikka olikin  ensin  kulkea  sen  ohitse.  Ovea ei  näet  ollut  merkitty
mitenkään, ja se oli täsmälleen saman värinen kuin muukin seinä. Sen voi erottaa
seinästä vain sillä perusteella, että siinä oli kahva. 

Alec avasi oven ja luikahti varovasti  ulkopuolelle jättäen valoa sisälle päästävän
raon  mahdollisimman  pieneksi.  Juuri  kun  hän  astui  pihalle,  hän  kuuli  heikon
huudanduksen. Ilmeisehti hahmot olivat tulleet takaisin siihen huoneeseen missä Alec
oli juuri ollut ja olivat nähneet oven avautumisen. 



Kahdestoista luku:

Auttava Käsi 

Kirkas valo kadulla häikäisi Alecin silmiä. Aurinko paistoi paljon kirkkaammin kuin
bakteerinviljelylaitoksen himmeät loisteputket. 

Alec  lähti  juoksemaan  kohti  lähintä  kadunkulmausta  toivoen  ehtivänsä
näkymättömiin ennen kuin mustat  hahmot  tulisivat  ulos viljelylaitokselta.  Se olisi
mahdollista,  koska  hahmojen  olisi  ensin  laskeuduttava  portaikkoja  ja  sitten  vielä
kierrettävä monimutkaista reittiä pitkin ulko-ovelle. Aikaa täytyi olla jäljellä useita
kymmeniä sekunteja. Tai jos ei kymmeniä, niin ainakin useita sekunteja. 

Hän  ehti  turvallisesti  kääntyä  kulmauksesta  vasemmalle,  vain  hänen  omat
askeleensa  kopisivat  tyhjää  katua  vasten.  Miksi  missään  ei  ollut  yhtään  ihmistä?
Tavallisesti  Fysikon  City  oli  varsin  vilkas  kaupunki.  Jopa  neljän  aikaan  aamulla
kotoaan  lähtiessään  hän  oli  nähnyt  useita  ihmisiä,  mutta  nyt,  kun  aurinko  oli  jo
pitkään ollut ylhäällä, olivat kaikki kadut tyhjiä. Ikään kuin elävät olennot olisivat
karttaneet Alecia. 

Kadun,  jolle  Alec  nyt  tuli,  varrella  oli  vain  muutamia  asuntorakennuksia.
Enimmäkseen  talot  olivat  virkahuoneistoja  tai  liikerakennuksia.  Ikkunoista  näkyi
lähes kaikkialla valoa ja liikettä. Mutta Alec ei halunnut paeta takaa-ajajiaan näihin
paikkoihin.  Jotenkin  hänestä  tuntui  että  hän  oli  menossa  johonkin  turvallieen
paikkaan.  Hän  ei  tiennyt,  mistä  kummallinen  ajatus  johtui,  mutta  se  tuntui
voimakkaalta  ja  todelliselta.  Hän ei  edes enää  pyrkinyt  tunnelihisseihin ajaakseen
kotipaikalleen tai fysiikan laitokselle. 

Täällä hän olisi paremmassa turvassa. Tai siltä ainakin tuntui. Jos kaikki fysiikan
laitokselle  seitsemäntenätoista  lokakuuta tulleet  työntekijät  kuuluivat  hänen takaa-
ajajiinsa,  niitä  oli  siellä  paljon  enemmän.  Täällä  takaa-ajajia  ilmeisesti  oli  vain
yksitoista, mutta fysiikan laitoksen tulokastyöläisiä hän nyt onnistui muistikuviensa
perusteella laskemaan ainakin kolmekymmentä. 

Niinpä hän pysyttelisi tässä osassa kaupunkia. Seuraavassa kulmassa hän kääntyi
oikealle,  ja  sitä  seuraavassa  taas  vasemmalle,  seuraillen  mielivaltaisessa
järjestyksessä  jalkakäytäviä.  Ilma  oli  jo  lämmintä,  vaikka  aurinko  olikin  vasta
paistanut vajaan tunnin verran. 

Pian Alec alkoi juostessaan hikoilla, ja hänen oli vähitellen siirryttävä hölkkään, ja
sitten rivakkaan kävelyyn. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut ylläpitää kovaa vauhtia.
Eikä  takaa-ajajiakaan  sitä  paitsi  kuulunut  eikä  näkynyt.  Varmaankin  ne  olivat
hukanneet hänen jälkensä, kun eivät olleet nähneet, mihin suuntaan hän oli lähtenyt
bakteerinviljelylaitoksen  edestä.  Vaikka  toisaalta  ne  kyllä  olivat  useaan  kertaan
löytäneet hänet uudestaan ensin hukattuaan hänen jälkensä. 



Siellä täällä tuli jo vastaan joitakin työmatkoillaan kulkevia ihmisiä. Nyt olo tuntui
taas turvatulta. Ihmisjoukossa hänellä ei olisi mitään hätää, ei kukaan voinut lähteä
ajamaan  ketään  takaa  suurten  ihmislaumojen  töllistellessä  vieressä.  Vaikka  tosin
Fysikon Cityn asukkaat olivat aika passiivisia. Alec oli nähnytkin joskus, kuinka he
välillä  kannustivat  edellä  juoksevaa,  välillä  jäljessä  tulevaa,  kun kaksi  humalaista
olivat ryhtyneet kilpasille kadulla. 

Jotkut ihmiset vilkaisivat ihmetellen Alecin perään. Hän oli kiitos aikakauslehtien
melkoisen  tunnettu  henkilö,  ja  miltei  jokainen  kaupungin  asukas  pystyisi  hänet
nähtyään sanomaan, kuka hän oli. 

Tuolla tuli  vastaan Hadon Areter.  Mitähän hän mahtoi  tehdä täällä  tähän aikaan
aamusta, keskellä työviikkoa? 

"Kas, herra Hariadan! Hyvää huomenta. Oletteko tekin aamukävelyllä, vai kuinka?"

"Huomenta, huomenta. No voihan sen niinkin sanoa. Ajattelin tässä ottaa raitista
ilmaa  näin  aamutuimaan.  Mitä  te  täällä  muuten  liikutte?  Eikö  teillä  ole  töitä
tehtävänä?" 

"Ei, ei tänään. Minulla on tänään vapaapäivä. Ulkopuolisen tarkkailijan asema on
siitä  mukava,  että  voi  pitää  vapaata  silloin  kun  laitoksessa  ei  tapandu  mitään
mielenkiintoista;  silloin kun normaali henkilökunta puurtaa rutiinitöiden kimpussa.
Te taidatte sen sijaan saada liikkua aika vapaasti ja siirrellä työaikoja?" 

"Se  on  yksi  tutkijan  elämän  parhaista  puolista.  Työtä  voi  tehdä  puistossa
kävellessään, tai vaikka selällään omassa vuoteessaan, ainakin siihen saakka kunnes
jokin teoria on osoitettava oikeaksi ta vääräksi." 

"Mihin suuntaan te olitte juuri menossa, näytitte aika kiireiseltä?" 

"No ei minulla kiirettä ollut minnekään, enkä kai ollut edes varsinaisesti menossa
mihinkään.  On  vain  jaanyt  tavaksi  kävellä  aika  rivakasti.  Se  niin  kuin  kohentaa
kuntoa. Että minulle on kyllä sama mihin suuntaan minä kävelen." 

"Sittenhän  te  voisitte  vaikka  näyttää  minulle  niitä  kaupungin  kuuluisia
keskuskaivoviljelmiä.  Minä  en  ole  vielä  erityisemmin  ehtinyt  tutustua  niihin.  Vai
haluatteko mieluummin kävellä yksin, ehkä seura häiritsee ajatuksia?" 

"Ei millään muotoa," Alec vastasi, mutta ilmeisesti yksinäisyyden tarve kuitenkin
tavallaan näkyi Alecin silmistä, koska Hadon sanoi enää vain: 

"No hei sitten. Tavataan sitten laitoksella myöhemmin päivällä." 



He eivät tavanneet myöhemmin päivällä. Hadon Areter ei tiennyt, että tämä olisi
viimeinen kerta, kun hän näki Alec Hariadanin. 

Kaksi  miestä  erosivat  vastakkaisiin  suuntiin  kävellen.  Hadon  ominaisella
verkkaisella tyylillään, Alec pikaisesti harppoen. 

Alecista  tuntui,  että  hän  kuitenkin  oli  menossa  jonnekin.  Hänellä  ei  ollut
aavistustakaan siitä, minne hän oli menossa, mutta eteenpäin pääsemisen tunne oli
voimakas. Tuntui, että koko sotkuinen tilanne selviäisi, kun hän nyt pyrkisi eteenpäin.

Nyt  hänen eteensä  tuli  tämän kaupunginosan edustajainhuoneisto,  jossa  samassa
huoneistossa  toimi  myös  suurin  osa  lähiseudun  virastoista,  sekä  viljelyalueiden
käytöstä  vastuussa  olevat  asiantuntijaryhmät.  Viljelyalueet  olivat  laajat,  mutta
kaupungin  ravinnontarve  oli  myös  tavattoman  suuri,  joten  suurista  bakteeri-  ja
leväviljelmistä  huolimatta  oli  tarpeen  suunnitella  peltojen  käyttö  mahdollisimman
tehokkaaksi. Muutoin eivät ruokatarvikkeet yksinkertaisesti riittäneet. 

Virastotalo oli komea rakennus. Tämä upea rakennelma oli ylipäätään rakennettu
jonkun  upporikkaan  vanhuksen  omalaatuisesta  päähänpistosta.  Silloiset  lait  olivat
sallineet  hänen  pitää  keräämänsä  valtavan  omaisuuden  kuolemaansa  saakka  vain
verojen pienentäessä sitä, mutta hänen oli testamentattava omaisuutensa yhteiskunnan
käyttöön.  Ja  niinpä  hän  oli  päättänyt,  että  hänen  omaisuudellaan  rakennettaisiin
ensimmäiseksi mahtava virastorakennus, ja vasta siitä ylijäävän osan saisi kaupungin
hallitus käyttää miten parhaaksi  katsoi.  Loput omaisuudesta oli  tiettävästi  käytetty
helpottamaan  fysiikan  laitoksen  rakennustöiden  aikana  vallinnutta  kireää
rahatilannetta. 

Rakennuksen julkisivua reunusti mahtava valkoinen pylväsrivi, vaikka uusklassismi
ei  ollut  enää pitkiin ollut  muodissa julkisten tilojen rakentamisessa.  Pylväsrivi  oli
parisataa metriä pitkä, ja koko sen pituudella nousi portaikko sisälle virastotaloon.
Pylväikön  takana  oli  varsin  kapea  käytävä,  josta  sitten  erkanivat  suuret  lasiovet
virastojen eri osastoihin. 

Alec päätti  mennä sinne sisälle.  Oikeastaan hänellä ei  ollut  mitään syytä  mennä
sinne, mutta jotenkin häntä vain halutti mennä. Mutta hän ei astunut sisään minkään
viraston sisäänkäynnistä, vaan suuntasi ovelle, jossa luki taiteellisin kaunokirjaimin
'Taideosasto'. 

Täällä esiteltiin kaikenlaista uutta ja vanhaa maalaustaidetta,  sekä jossain määrin
myös  veistoksia.  Osaston  tarkoituksena  oli  kerätä  varoja  apurahoiksi  etevimmille
taiteilijoille, ja se onnistui tarkoituksessaan erinomaisen hyvin. Taidehallin näyttelyt
pysyivät aina korkeatasoisina, joten kävijöitä riitti, ja alhaisetkin sisäänpääsymaksut
riittivät  keräämään  kokoon  suuria  summia.  Taiteilijat  yleensä  lainasivat  teoksiaan
näyttelyihin  ilmaiseksi,  samoin  kuin  jotkut  museotkin.  Taiteilijoiden  lainaukset
johtuivat  yksinkertaisesti  siitä,  että taiteilijat,  jotka antoivat teoksiaan näyttelyihin,



saivat apurahoja paljon muita helpommin. Museot taas ylipäätään pitivät taiteiden
tukemista tarpeellisena. 

Alec maksoi pääsymaksun ovella, ja lähti sitten kaikessa rauhassa kuljeskelemaan
ympäri huoneistoa. Eri taiteen lajit oli luonnollisestikin sijoitettu eri huoneisiin, jotta
ne eivät hämmentäisi toistensa vaikutuksia. Samoin olivat myös usein eri taiteilijat
saaneet  omia  huoneita  näyttelyilleen;  yleensä  taideosastolla  oli  tapana  järjestää
jonkun taiteilijan oma näyttely vähintään kolme kertaa kuukaudessa. 

Nyt oli meneillään nuoren Amer Hasanin näyttely. Amer Hasan oli kotoisin Fysikon
Cityn  pohjoisosasta,  aivan  läheltä  tätä  virastorakennusta,  joten  hänen  näyttelynsä
ilman  muuta  keräsi  väkeä  hieman  tavanomaista  enemmän.  Nytkin  joukkoa  oli
muutamia kymmeniä, vaikka yleensä tähän aikaan aamusta ei kenelläkään ollut aikaa
käydä  taidenäyttelyissä.  Amerin  teoksia  ei  vielä  aikaisemmin  ollut  laajemmalti
esitelty  julkisuudessa,  ainoastaan  jokunen  yksittäinen  teos  oli  esiintynyt  lehtien
taidepalstoilla tai useiden taiteilijoiden yhteisissä näyttelyissä. 

Amer oli nuoresta iästään (hän oli yhdeksäntoista) huolimatta erittäin kyvykäs, ja
hän  näytti  pystyvän  luomaan  huippuluokan  teoksia  millä  tahansa  maalaustaiteen
suuntauksella. Joukossa oli kaikkea mahdollista aina fotorealistisista ja naturalistisista
maalauksista äärimmäiseen pelkistykseen ja abstraktionismiin saakka. Myös joitakin
hyvin lahjakkaita taiteellisia tietokoneohjelmointeja oli esillä. 

Alecia henkilökohtaisesti kiinnosti eniten pieni maalaus, joka oli saanut nimekseen
yksinkertaisesti  'Piste'.  Taulu  ei  tosiaankaan  sisältänyt  mitään  muuta  kuin  pelkän
pisteen,  mutta  se  toi  elävästi  mieleen yksinäisen  ihmisen leijumassa  äärettömässä
maailmanavaruudessa. Maalaus oli tarkoitettukin antamaan tämä vaikutelma, sillä se
kuului  niinsanottuun  hypnosurrealistiseen  suuntaukseen,  jossa  tavattoman
yksinkertaisilla  muodoilla  pystyttiin  vaikuttamaan  katsojien  ajatuksiin  ja  saamaan
heidät näkemään taulussa nimenomaan sitä mitä taiteilija halusi heidän näkevän. Vain
hyvin  voimakastahtoinen persoonallisuus  pystyi  vastustamaan  tämän taidesuunnan
keinoja,  eikä  ainakaan  Alec  tuntenut  itseään  niin  voimakkaaksi,  että  olisi  siihen
kyennyt. 

Ja hän todella piti taulusta. Se jotenkin rauhoitti, vaikka se sisälsikin kammottavana
aineosana pelon ja yksinäisyyden. 

Monet  muutkin  teokset  olivat  hyvin mielenkiintoisia,  ja  Alec viipyi  yksinomaan
Amerin  näyttelyä  katsellessaan  reilun  tunnin.  Tauluja  oli  vajaat  kolmekymmentä,
mutta monia niistä oli yksinkertaisesti pakko katsoa pitkään. 

Alecin  rannekello  osoitti  kahdeksaa,  kun  hän  laskeutui  kaikessa  rauhassa  alas
virastorakennuksen  kiviportaita.  Portaat  näyttivät  marmorilta,  mutta  itseasiassa  ne
olivat vain erinomainen kevytbetonista valmistettu jäljitelmä, joka tuli huomattavasti
aitoa marmoria halvemmaksi. 



Kadut olivat jo aivan valoisia ja kirkkaita. Ihmisiä oli kaikkialla paljon enemmän
kuin tunti sitten, kun hän oli tullut bakteerinviljelylaitokselta. 

Mutta  Alecin  hyvä  mieli  haihtui  nopeasti,  kun  yksi  hänen  takaaajajistaan  tuli
suoraan  häntä  vastaan  kadulla.  Hahmo  oli  vetänyt  ylleen  tavanomaisia  vaatteita,
mutta  paidankauluksesta  pilkisti  esiin  mustan  kaavun  reuna,  ja  kasvot  olivat
täsmälleen  samat  jotka  hän  oli  nähnyt  yhdellä  hahmoista  aamulla  kastelurenkaan
vierellä piiritettynä ollessaan. Tämä oli mustan joukon johtaja varmaankin, tai ehkä
se oli sama hahmo, joka oli antanyt hänen noin vain livistää kastelurenkaasta. Sitä ei
voinut sanoa varmaksi,  takaa-ajajat  olivat  olleet  niin paljon samannäköisiä.  Mutta
tämä kuului samaan joukkoon, siitä Alec oli varma. 

Miten  hahmot  taas  olivat  onnistuneet  löytämään  hänet?  Olivatko  ne  sittenkin
seurailleet häntä kaduilla, ja vain jääneet odottamaan taidesalongin ulkopuolelle, että
hän  tyydyttäisi  taiteennälkänsä?  Mutta  missä  välissä  ne  silloin  olivat  vaihtaneet
vaatteita?  Ja  missä  muut  kymmenen  olivat?  Vaikka  Alec  katseli  hätäisesti
ympärilleen,  hän  ei  onnistunut  näkemään  ketään  toista,  joka  voisi  kuulua  hänen
ahdistelijoihinsa. Vain tavanomaisia ihmisiä, joista jotkut katsoivat hämmästyneinä,
kun Alec ilman mitään havaittavaa syytä vilkuili sivuilleen kuin säikähtynyt eläin. 

Vaatteiden vaihtamisongelma oli oikeastaan yksinkertainen ratkaistava. Hahmothan
voivat yksinkertaisesti vuorotellen lähteä ja vaihtaa ihmiskuteet ylleen. Mutta missä?
Vai oliko näitä takaa-ajajia aivan älyttömän paljon, niin että niillä riitti avustajia joka
puolella kaupunkia?

Takaa-ajajat  olivat  tosiaan  aika  mystisiä.  Ny  pystyivät  löytämään  Alecin  vaikka
kuinka moneen kertaan aina välillä jäljet hukattuaan. Ne vain yht'äkkiä ilmestyivät
hänen lähettyvilleen uudelleen, nyt aivan toisenlaisiin vaatteisiin pukeutuneina. 

Mystisin niiden piirteistä oli kuitenkin ollut liikkuminen sormenpaksuuden verran
maanpinnan yläpuolella. Täällä kaupungilla niillä ei ollut varaa siihen, se olisi ilman
muuta  herättänyt  aivan  liiaksi  huomiota.  Täällä  ne  liikkuivat  kuin  kuka  tahansa
ihminen. Ja kyllähän hahmotkin näyttivät kaikin puolin ihmisiltä. Joten oli oletettava,
että ne kuuluivat johonkin ihmisryhmään, joka jostakin tuntemattomasta syystä halusi
ottaa  Alecin  kiinni.  Ja  tämän  ryhmän  käytössä  tuli  olla  paljon  tavanomaista
tuntemusta  pidemmälle  kehittynyttä  tiedettä;  ainakaan  gravitaatioliidintä  ei  niiden
olisi muutoin mahdollista ollut käyttää. 

Mutta nyt ei ollut aikaa pohdiskeluille,  oli  päästävä turvaan. Turvaan? Täällähän
hän varmasti olisi turvassa, hahmot eivät uskaltaisi käydä hänen kimppuunsa keskellä
vilkasta katua. 

Niinpä  Alec  vain  käveli  suoraan  kohti  vihollistaan  yrittäen  pitää  kasvonsa
mahdollisimman tarkkaan  pokkana.  Ja  Alecin  suureksi  hämmästykseksi  hahmo ei



edes vilkaissut häneen, vaan käveli ohitse kuten kuka tahansa tavanomainen ihminen,
joka  sattui  kulkemaan  kadulla  vapaa-aikanaan.  Eikä  kulkija  edes  kääntynyt
seuraavassa  kadunkulmassa,  niinkuin  takaa-ajajat  tekevät  salapoliisielokuvissa.  Se
vain  jatkoi  kävelyään  aivan  normaalisti.  Oliko  Alec  sittenkin  erehtynyt?
Kasvonpiirteissähän saattoi sotkeutua, ja saattoihan tavallisella miehellä olla musta
aluspaita, joka pilkistäisi esiin ruudullisen kauluspaidan kaula-aukosta. 

Alec  katsoi  hetken  aikaa  hölmistyneenä  kulkijan  perään,  ennen  kuin  tajusi
töllistelevät  ihmiset,  jotka  olivat  pysähtyneet  seuraamaan  hänen  omintakeista
liikehtimistään. Heistä mahtoi olla tavattoman huvittavaa, kun aikuinen mies katseli
kadulla kulkijaa kuin olisi nähnyt kummituksen. 

Soperreltuaan jonkinnäköisen anteeksipyynnön kulkijalle, johon hän oli törmännyt,
Alec jatkoi hajamielisesti kävelyään. Ja taas hänet valtasi tunne, että juuri tänne päin
hänen kuului mennä. Hänen henkensä riippuisi siitä, pääsisikö hän sinne, minne hänet
valtasi  halu kävellä.  Hän ei  vieläkään tiennyt,  minne hän oli  menossa,  mutta  hän
halusi saada sen selville; ja ennen kaikkea hän halusi päästä sinne. 

Hän käveli  vaistonvaraisesti  suoraan kahdesta kadunristeyksestä  ja kääntyi  sitten
seuraavasta vasemmalle. Ja näin hän jatkoi kävellen siten, että jalat tuntuivat tietävän,
minne niiden piti mennä, mutta päällä ei ollut aavistustakaan siitä, minne jalat sitä
veivät. 

Muutaman  minuutin  kävelyn  jälkeen  jalat  pysäyttivät  (niin:  pysäyttivät)  hänet
hieman  raihnaisen  näköisen,  mutta  suhteellisen  suuren  ja  hyvinhoidetun
kivirakennuksen eteen, kuin odottaen hänen menevän sisälle. 

Hieman epäröiden Alec nousi muutamat porrasaskelmat, ja pysähtyi puuoven eteen.
Oveen oli  kiinnitetty kyltti,  jossa kerrottiin, että rakennuksessa toimi Auttava käsi
-seurakunta. 

Auttava käsi oli puoliuskonnollinen yhteisö, jonka filosofian pääteema oli kaikkien
lähimmäisten  auttaminen  ja  tukeminen.  Niinpä  ovessa  olevassa  kyltissä  sanottiin
vielä: 'Kaikki hädänalaiset, ja muutkin, sydämellisesti tervetulleita luoksemme.' 

Alec soitti vanhanaikaista ovikelloa, jonka nyöri keikkui ovenpielessä aivan kahvan
lähellä.  Pikku  hetkeen  sisältä  ei  kuulunut  mitään,  mutta  sitten  ovelle  sipsuttivat
kevyet askeleet, ja ovi avautui. 

Oven  avasi  nuori  mies,  joka  oli  pukeutunut  yhteisön  virka-asuun:  valkoiseen
kaapuun, johon kuului lisäksi tilava huppu. Hupun hän oli nyt laskenut hartioilleen,
joten  hänen  kasvonsa  olivat  selvästi  näkyvissä.  Ne  olivat  nuoret  ja  miellyttävät
kasvot: vaaleanruskea tukka, kaunismuotoinen nenä, siniset silmät, ja sileäksi ajeltu
leuka tekivät hänen kasvoistaan suorastaan kauniit, jos miehestä voi niin sanoa. 



"Tervetuloa, rakas ystävä. Astukaa sisään." 

Nuorukaisen  äänikin  oli  hyvin  miellyttävä,  pehmeän  täyteläinen.  Niinpä  Alec
noudatti kehoitusta epäröimättä vastattuaan siihen ensin: 

"Kiitos, hyvä veli." 

Nuori  mies  johdatti  Alecin  ensin  pienoiseen  eteiseen,  johon loi  valoa  vain  yksi
mosaiikkimaisen pienistä ruuduista koostuva lasi-ikkuna. Eteiseen kuului lisäksi pieni
pöytä,  jolla  lepäsi  vieraskirja,  johon  kävijä  sai  kirjoittaa  nimensä,  mikäli  halusi.
Nimen ilmoittaminen ei millään muotoa ollut pakollista, mutta Alec oli sitä mieltä,
että olisi epäkohteliaSta jättää nimi kirjoittamatta. 

Hän ehti jo ottaa kynän käteensä ja aloittaa etunimensä kirjoittamisen, kun hänen
päähänsä  jostakin  päikähti  ajatus,  ettei  hän  saanut  paljastaa  nimeään  yhteisön
jäsenille. Ja hän kirjoitti: Aron Halderdan. Alec ajatteli itsekin, että oli vähintäänkin
röyhkeää  kirjoittaa  väärä  nimi  näin  hyväntahtoisen  yhteisön  vieraskirjaan,  mutta
jotenkin hänestä tuntui, että hänen oli pakko tehdä siten. 

Valkokaapuinen  nuorukainen  ei  vilkaissutkaan  kirjaan  Alecin  kirjoitettua  nimen,
vaan lähti heti johdattamaan häntä sisällepäin seuraavaan huoneeseen. 

Tämä  oli  ruokasali,  jossa  juuri  oli  useita  ihmisiä  ruokailemassa.  He  näyttivät
enimmäkseen  kuuluvan  niinsanottuihin  yhteiskunnan  hylkyihin,  mutta  heidän
joukossaan oli myös aivan tavallisen näköisiä miehiä ja naisia. Suurin osa aterioijista
näytti juomaveikoilta, joilla ei ollut mitään halua hakea kunniallista työtä. 

Auttavaa  kättä  olikin  joskus  arvosteltu  yhteiskunnan  huonojen  ainesten
suojelemisesta ja kannustamisesta, ja osittain väite piti paikkansakin. Saihan täällä
turvapaikan  yhtälailla  pakeneva  murtovaras  kuin  itsemurha-aikeita  hautova
teollisuustyöntekijäkin. 

Eniten kiitosta yhteisö oli saanut psykologisesta työstään, kun se pyrki pelastamaan
elämään  kyllästyneet  saamalla  heidät  uskomaan,  että  eläminen  sittenkin  oli
kannattavampaa  ja  rikkaampaa  kuin  mitä  he  kuvittelivat.  Samaten  yhteisö  auttoi
kaikissa muissakin masennustiloissa, sekä luonnollisestikin antoi aterian tai yösijan
sitä tarvitsevalle. 

"Haluatteko syödä ennen kuin kysyn teiltä, ystävä, mitä haluatte meidän tekevän
puolestanne?" kysyi nuorukainen Alecin mielestä suorastaan liioitellun kohteliaalla
korulauseella. 

"Kiitos mielelläni", Alec vastasi, vaikkei tuntenutkaan itseään erikoisen nälkäiseksi.
Hän ei ollut kylläkään syönyt mitään koko aamuna, joten ateria olisi tarpeen, vaikkei
nälkää tuntunutkaan. Mutta ennen kaikkea hän halusi ajatella rauhassa. Hän halusi



saada selville, miksi hän oli tullut tänne. Siihen oli varmasti olemassa pätevä syy, ei
hän muuten olisi niin varman tuntuisesti tänne tullut. Mutta mikä tämä syy oli? 

Nuorukainen pyysi häntä istumaan yhdelle tuolille muuaan puupöydä ääreen, missä
jo oli kolme muuta ruokailijaa: kaksi miestä ja yksi nainen, miltei vielä lapsi. Tyttö
oli  ehkä  kuudentoista  ikäinen,  mutta  hänen  kasvonsa  olivat  väsyneet,  ja  hän  oli
selvästikin itkenyt. Alec päätteli, että joku yhteisön jäsen oli löytänyt tytön kadulta, ja
tuonut  hänet  tänne.  Luultavasti  tytön vanhemmat  olivat  jostakin  syystä  heittäneet
hänet  ulos  kodistaan.  Sellaista  sattui  vielä  nykyisinkin,  vaikka  onneksi  lasten
vanhemmat yleensä olivatkin hyvin vastuuntuntoisia. 

Ei  kestänyt  kauaakaan,  kun  nuorukainen  jo  tuli  takaisin  huoneeseen  kantaen
tarjotinta, johon oli siististi aselteltu yksinkertainen mutta herkullisen näköinen ateria.

Alec  kiitti  tarjottimen  vastaanottaessaan,  ja  ryhtyi  sitten  ääneti  syömään.  Hänen
päänsä  oli  täynnä  ajatuksia,  eikä  hän  siksi  erikoisemmin  kiinnittänyt  huomiota
ruokaan. (Eikä hän varmasti olisi jälkeenpäin pystynyt sanomaan, mitä oli syönyt.) 

Lähinnä häntä vaivasi ajatus, voisiko hän kertoa isännilleen, että hän tunsi olevansa
takaa-ajettuna,  tietämättä  ketkä  häntä  ajoivat  takaa  tai  miksi.  Tietenkin  hän  voisi
antaa  käynnilleen  minkä  tahansa  muunkin  selityksen,  eikä  varmaankaan  yksikään
hänen isännistään pystyisi sanomaan, että hän valehteli. Eiväthän he edes tunteneet
häntä, eivät edes tienneet hänen nimeään. Paitsi tietenkin jos joku sattui tuntemaan
hänet entuudestaan. 

Mitenkähän  paljon  yhteisössä  oli  jäseniä?  Alec  muisti  lukeneensa  jostakin
lehtiartikkelista,  että  Auttava  käsi  -seurakunnat  yleensä  olivat  hyvin  suosittuja,  ja
niihin tuli aina paljon jäseniä. Heitä ei oikein sopinut sanoa munkeiksi, koska he eivät
suinkaan eläneet erakoina, vaan kiersivät jopa keskustelemassa ihmisten kodeissa ja
työpaikoilla, etsivät öisillä kaduilla avun tarpeessa olevia ihmisiä, ja niin edelleen. 

Varmasti  tähänkin  yhteisöön  kuului  useita  kymmeniä  jäseniä,  vaikka  Alec  ei
ollutkaan tavannut kuin yhden ainoan. Yhteisön jäsenet eivät katsoneet tarpeellisesi
tai  hyödylliseksi  seurailla  vieraittensa  ateriapuuhia.  Hekin  tiesivät,  ettei  kukaan
varastaisi  heiltä mitään. Jopa kaikki kaupungin rikolliset pitivät Auttavalta kädeltä
varastamista paljon kauheampana rikoksena kuin ihmisen murhaamista. Ja kuten jo
on mainittu,  ei  kukaan tässä  kaupungissa  koskaan murhannut  ketään.  Varmaankin
seurakuntalaiset  olivat  jossakin  muissa  rakennuksen monista  huoneista,  tekemässä
muita tehtäviään. 

Yhteisön tehtäviinhän kuului  kaikenlainen psykologinen työ,  ja tämän lisäksi  he
kirjoittivat  paljon  kirjoja  sekä  omasta  uskonnonfilosofiastaan  että  kaikilta
mahdollisilta  tieteenaloilta.  Hämmästyttävää  kyllä  monet  Auttavan  käden  jäsenet
olivat  huippuluokan  tiedemiehiä,  vaikka  seurakunnan  käytössä  ei  ollut  paljon
minkäänlaisia tutkimuslaitteita. Ja niinpä muun muassa samainen fysiikan laitos, jolla



Alec  työskenteli,  oli  monta  kertaa  lainannut  välineistoään  Auttavan  käden
fyysikkojen kokeita varten. 

Voisiko  näille  kertoa  mustista  hahmoista,  jotka  häntä  ajoivat  takaa?  Seurakunta
kyllä  ilman  muuta  antaisi  hänelle  turvapaikan  hänen  sitä  pyytäessään  vaatimatta
selityksiä. Ja oli jopa mahdollista, että jos hän kertoisi takaa-ajosta, he eivät uskoisi
hänen  tarinaansa,  vaan  olettaisivat,  että  se  oli  hätäisesti  keksitty  tekosyy  hänen
tulonsa todellisen syyn peitoksi. Niin, se tuntui suorastaan ilmeiseltä. Eihän kukaan
voinut  uskoa  niin  pähkähullun  tuntuista  kertomusta.  Ja  Auttava  käsi  ei  tällöin
välittäisi siitä, että uskoisi hänen valehtelevan, vaan yksinkertaisesti odottaisi, kunnes
hän itse katsoisi ajankohtaiseksi kertoa tulonsä todellisen syyn. 

Mutta jokin Alecin sisällä intti, ettei kertomusta saanut kertoa tällä tavalla. Hänen
olisi keksittävä mikä tahansa muu syy kuin todellinen. Se oli aivan samanlainen tunne
kuin silloin kun hän oli kirjoittanut väärän nimen vieraskirjaan. Aivan samanlainen
tunne kuin se, joka oli käskenyt hänen pysytellä kaupungin pohjoisosassa sen sijaan
että hän olisi nopeasti ja kivuttomasti ajanut tunnelihissillä fysiikan laitokselle. 

Kun Alec lopetti herkullisen ateriansa, tuli välittömästi muuan toinen seurakunnan
jäsen hänen viereensä, ja keräsi ruokailuvälineet pois kantaen ne ulos ruokasalista
samaisella tarjottimella, jolla Alecin sisälle johdattanut nuorukainen oli tuonut aterian
Alecin eteen. 

Ja  Alecin tarvitsi  odottaa  vain muutamia  kymmeniä  sekunteja,  kun hänet  sisälle
johdattanut  nuori  mies  tuli  hänen  luokseen,  ja  pyysi  hyvin  kohteliaasti  häntä
seuraamaan perässään.  Alec nousi  pöydästä,  kumarsi  pöytäkumppaneilleen,  joiden
kanssa ei ollut aterian aikana vaihtanut sanaakaan, ja lähti nuorukaisen jäljessä ulos
ruokasalista. 

Mies  johdatti  hänet  ensin  ruokailuhuoneesta  vievää  käytävää  pitkin  muutamia
metrejä, sitten ylös portaikkoa toiseen kerrokseen, ja tämän jälkeen käytävää pitkin
vastakkaiseen  suuntaan  kuin  mihin  he  olivat  alakerrassa  kulkeneet.  Yläkerran
käytävästi  nuorukainen  vei  Alecin  käytävän  vasemmalla  puolella  olevaan
huoneeseen,  joka Alecin käsityksen mukaan oli  suoraan ruokasalin  yläpuolella,  ja
sulki oven heti Alecin tultua sisälle. 

Oven sulkeminen jotenkin andisti Alecia, mutta hän ei välittänyt tästä tunteesta, sillä
nuorukainen  ei  millään  tavalla  osoittanut  mitään  vihamielisyyden  merkkejä,  vaan
pyysi  Alecia  kohteliaasti  istumaan  mukavalle  divaanille.  Sohva  oli  huoneen
ikkunanpuoleisella  seinällä.  Alecin  istuuduttua  nuorukainen  istui  itsekin  samaan
kalustesarjaan kuuluvaan nojatuoliin, joka oli divaania vastapäätä miltei täsmälleen
keskellä lattiaa. 

Hetken  aikaa  he  vain  istuivat  vastatusten  tarkastellen  toisiaan.  Tunnelma  oli
jännittynyt, mutta ei epämukava, vaikka yleensä kun kaksi ihmistä istuivat kahden



kesken mitään puhumatta, syntyi hyvin vaivalloinen olotila. Mutta tässä tilanteessa ei
ollut mitään vaikeata. Oli aivan kuin luonnollista, että Alec ja nuorukainen ensiksi
tarkastelisivat toisiaan, ennen kuin alkaisivat puhua. Puhumisestahan tässä varmasti
oli kysymys, siitä Alecilla ei ollut epäilystäkään. 

Hiljaisuuden  jälkeen  nuorukainen  viimein  lausuikin:  "Olette  varmaankin  tullut
tänne pyytääksenne jonkinlaista apua, ja me autamme, mikäli vain vähinkin voimme,
se  kuuluu  meidän  elämäntehtäväämme.  Voitte  siis  aivan  vapaasti  kertoa  meille
huolenne,  ja  me  pyrimme  auttamaan  parhaamme  mukaan.  Tosin  taloudellisissa
vaikeuksissa  me  olemme  melkoisen  voimattomia,  mutta  kaikkia  muita  pulmia
pyrimme ratkomaan mikäli vain siihen pystymme." 

"Ensinnäkin",  Alec  vastasi,"pyjtäisin  että  sinuttelisit  minua,  ja  että  minä  saisin
sinutella sinua. Minusta on epämukavaa puhua noilla kohteliailla koukeroilla." 

"Se käy hyvin päinsä, se suorastaan ilahduttaisi minua," nuorukainen vastasi. Ja oli
myös  selvästi  ilahtuneen  näköinen.  Monta  kertaa  avunpyytäjät  olivat  hyvinkin
hankalia keskustelukumppaneita, ja heidät sai sanomaan ensimmäisen sanansa vasta
pitkällisen taivuttelun jälkeen. 

Oli vielä hetken aikaa hiljaista, kunnes nuori mies jatkoi: 

"Teillä -  anteeksi  -  sinulla  on ilmeisesti  jonkinlainen ongelma,  jota et  pysty itse
ratkaisemaan.  Sen  vaikutelman  ainakin  minä  sain  tänne  tulostasi,  vaikka  tulitkin
sisälle kuin tavallinen turisti.  Mutta  vaatteistasi  päätellen olet  tänä aamuna tehnyt
jotakin muutakin kuin vain kävellyt mukavasti pitkin Fysikon Cityn katuja." 

Vasta  nyt  Alec  huomasi  miten  tuhruiset  hänen  vaatteensa  tosiaan  olivat.
Aikaisemmin hän ei ollut kiinnittänyt siihen mitään huomiota, mutta nyt mainittaessa
hän  näki,  kuinka  hänen  takkinsa  hihoissa  oli  savea,  samaten  kuin  takin
rinnustassakin. Kengät olivat liejuiset kastelurenkaan ojassa makaamisen jäljiltä, ja
sukat olivat vieläkin kosteat. Lahkeensuissa oli vielä jälkiä bakteerilietteestä, vaikka
hän viljelylaitoksen putkessa piileksiessään olikin mahdollisuuksien mukaan välttänyt
koskettamista lietettä. 

Ja nyt Alec tuli ajatelleeksi, etteivät ihmiset kadulla olleet varmaankaan tuijottaneet
pelkästään hänen outoa käyttäytymistään. Myös suttuinen ulkonäkö olisi kiinnittänyt
kenen  tahansa  huomion.  Oli  suorastaan  hämmästyttävää,  että  hänet  yleensä  oli
päästetty  sisälle  virastorakennuksen  taidehalliin.  Siinä  oli  ehkä  auttanut  se,  että
lipunmyyjä  oli  tunnistanut  hänet  Alec  Hariadaniksi.  Ehkä  suurelle  tiedemiehelle
sallittiin aika vapaamielinenkin pukeutuminen. 

"Niin. Olen kyllä tehnyt jo kaikennäköistä muutakin tämän aamun kuluessa," Alec
aloitti varovaisesti. 



Tosiaan  hän  oli  tehnyt  muutakin.  Hän  oli  paennut  enemmän  kuin  oli  koko
aikaisemmassa  elämässään  paennut  yhteensä.  Hän  oli  maannut  pelto-ojassa,  ja
kiipeillyt  katoilla,  poukkoillut  bakteerinviljelylaitoksen  koneiden  keskellä,  ja
kyyhöttänyt likaisessa putkessa, joka oli täynnä bakteerimassaa. Tämä aamu oli kuin
suoran  dekkarifilmistä,  paitsi  että  luultavasti  takaa-ajajat  eivät  olleet  poliiseja.  Ja
ainakin sen Alec  voi  sanoa varmaksi,  ettei  pakoon juokseva  ollut  ainakaan kovin
suuri rikollinen. 

"Se minun ongelmani, sitten. Minua ajetaan takaa, eikä minulla ole pienintäkään
aikomusta jäädä kiinni." 

Hän oli  sanonut  sen!  Alakerran  ruokasalissa  hän oli  ollut  varma,  ettei  sitä  saisi
sanoa  täällä  oleville.  Hän  oli  jopa  ollut  varma,  että  sen  sanominen  olisi  hyvin
vaarallista.  Mutta  nyt  hän oli  sanonut  sen kuin parhaalle  ystävälleen,  jonka tietää
välittömästi  ymmärtävän  tilanteen.  Hän  jopa  sanoi  sen  kuin  odottaisi,  että
nuorukainen kertoisi hänelle, keitä hänen vainoajansa olivat. 

"Entä  kuka  sinua  ajaa  takaa?"  nuorukainen  kysyi  peittäen  varsin  taitavasti
kasvoilleen ilmestyneen hämmästyksen ilmeen. Ajatteliko hän kenties, että Alec oli
jokin murtovaras, jota koko kaupungin poliisilaitos jahtasi? 

"Sitä minä en tiedä itsekään." 

"Mistä sinä sitten päättelet, että sinua metsästetään?" nuorukainen kysyi. Nyt hänen
kasvoillaan  ei  näkynyt  hämmentymisen merkkejä.  Kummallista.  Aivan  kuin  koko
tilanne olisi selvinnyt hänelle, kun hän kuuli, ettei Alec tuntenut takaa-ajajiaan. 

"No  se  on  kieltämättä  vähän  outo  juttu.  Tuntemattomat  tyypit  ovat  jandanneet
minua ympäri kaupunkia koko tämän aamun. Minä en tiedä, keitä he ovat, he ovat
vain  mustiin  kaapuihin  pukeutuneita  aivan  tavallisen  näköisiä  ihmisiä.  Minun
laskujeni mukaan heitä oli yksitoista, mutta heitä saattaa kyllä olla enemmänkin." 

Alec  ei  halunnut  mainita  sitä,  että  takaa-ajajat  leijuivat  hivenen  maanpinnan
yläpuolella ja kulkivat viidenkymmenen kilometrin tuntinopeudella. Se olisi varmasti
jo liian paksua kerrottavaa kenelle tahansa. 

"Siis nämä mustat kaapumiehet ovat ajaneet sinua takaa. Ja ilmeisesti nuo likajäljet
vaatteissasi ovat piileksimisen jäljiltä?" 

"Nimenomaan." 

"Kertomuksesi on tosiaan aika kummallinen. Sinulla ei siis ole tietoa siitä,  keitä
nämä andistelijat ovat?" 

"Ei. Paitsi että he kaikki kuuluvat Fysikon Cityn fysiikan laitoksen työntekijöihin.



Mutta se ei auta paljoa, koska he ovat kai jokaikinen tulleet sinne vasta kuluvan kuun
seitsemäntenätoista, eli siis eilen." 

Seitsemästoista päivä oli tosiaankin ollut eilinen, vaikka Alecista tuntui, että siitä
olisi ollut jo monta viikkoa. 

"Tuo  sanasi  antaa  ymmärtää,  että  he  palkkautuivat  fysiikan  laitokselle  vain
ajaakseen sinua takaa?" kysyi mies edelleen. "Entä miksi juuri fysiikan laitokselle?
Mitä tekemistä sinulla oli siellä?" 

Nyt Alec muisti, ettei hän esiintynyt täällä omana itsenään, vaan miehenä nimeltä
Aron  Halderdan.  Nuorukainen  ei  näyttänyt  myöskään  tuntevan  hänen
kasvonpiirteitään,  mikä  oli  aivan  luonnollista  ottaen  huomioon  Alecin  töhryinen
pukeutuminen. Siispä hänellä oli syytä kysyä, mitä Alec oli tehnyt fysiikan laitoksella
eilen. 

"Minä  olen  paikallinen  assistentti,  vaikka  sitä  ei  varmastikaan  uskoisi  likaisista
vaatteistani", Alec yritti keksiä mahdollisimman luontevan tuntuista selitystä. "Mutta
minun  asemani  ei  ole  mitenkään  merkittävä,  joten  minun  on  tosiaankin  vaikea
ymmärtää, miksi kukaan haluaisi saada minut kiinni." 

"Kidnappaus ei kai tule kysymykseen?" 

"Ei.  Minä  en  ole  millään  lailla  arvokas,  ja  kaiken  lisäksi  paikalliset  säännökset
kieltävät  maksamasta  mahdollisesti  vaadittavia  lunnaita  riippumatta  siitä,  miten
arvokas siepattu henkilö on." 

"Entä  oletko  sinä  kuullut  kenenkään  salaisia  keskusteluja,  tai  jotain  vastaavaa?
Sellainen  antaisi  kenelle  tahansa  salaperäisiä  hankkeita  valmistelevalle  aihetta
metsästää sinua." 

Tätä  mahdollisuutta  Alec  ei  ollut  itse  tullut  edes  ajatelleeksi.  Näinhän  tietenkin
saattoi olla. Tosin hän ei muistanut kuulleensa tai nähneensä mitään ainakaan näin
suurisuuntaisen  operaation  arvoista.  Hän  ei  pitänyt  tapoinaan  kuunnella
avaimenrei'istä tai seurailla toimintoja ikkunoista ja tuuletusaukoista. Se oli tyystin
sopimatonta  sivistyneelle  tiedemiehelle.  Ehkä  hän  kuitenkin  oli  kuullut  jonkin
keskustelunpätkän tai nähnyt jonkin tapaamisen, jota hän ei muistanut. 

"En ainakaan muista mitään sellaista", hän vastasi nuorukaiselle. "Mutta näin asia
saattaa aivan hyvin olla. Salahankkeiden suunnittelijathan eivät yleensä jätä mitään
sen varaan, että ulkopuolinen näkijä sattuisi unohtamaan näkemänsä." 

"No jätetään tämä tuumiskelu nyt silleen. Ilmeisesti siis haet meiltä turvapaikkaa
ahdistajiltasi, olen kai ymmärtänyt oikein?" 



"Aivan. Minä aioin ensin palata kaupungin eteläosaan, mutta tulin siihen tulokseen,
että  takaa-ajajillani  on  siellä  varmasti  enemmän  joukkoja  kuin  mitä  täällä  minun
perässäni  on  ollut  tänä  aamuna.  Toisaalta  minä  tulin  siihen  tulokseen,  että  he
välttäisivät väkijoukkoja, joten minä tulin tänne." 

Alec  jätti  mainitsematta  sen,  miten  hän  varsinaisesti  oli  tänne  joutunut.  Hän  ei
kertonut oudoista mieleenjuohtumista, joiden ansiosta hän nyt oli täällä. 

"Hyvä näin. Turvapaikan me tarjoamme ilomielin. Mutta luulen, että tajuat itsekin,
ettet voi jäädä tänne loppuiäksesi. Niinpä minä järjestän sinulle tapaamisen meidän
johtajamme kanssa, että hän saa selvän kuvan tästä jutusta, ja sitten voimme yrittää
yhdessä  sovittaa  juttua  paikoilleen.  Tietysti  paras  mahdollisuus  olisi  saada  yhteys
takaa-ajajiisi, ja sopimusteitse ratkaista heidän vainonsa aiheuttavat seikat, mutta se
tuntuu aika mahdottomalta ainakin tällä hetkellä. Mutta katsotaan miten asiaa voidaan
auttaa, ja keskustellaan siitä sitten lisää." 

Nuorukaisen varsin pitkän puheenvuoron jälkeen oli lyhyen aikaa hiljasta, ennen
kuin Alec kokosi ajatuksensa muistaen kiittää nuorukaista. Häntä oli jäänyt puheen
aikana  vaivaamaan  se,  että  hän  tosiaan  voisi  joutua  jäämään  aika  pitkään,  jollei
saataisi selville, ketä ahdistelijat olivat, ja mitä he tahtoivat Alecista.

"Kiitän  sinua  ystävällisestä  tarjouksesta.  Minun  on  ilmeisesti  pakko  nyt  jaadä
yhteisönne  vaivoiksi,  mutta  toivottavasti  suotta  sen  minulle  anteeksi.  Ja  pyrin
luonnollisestikin kaikin tavoin itsekin selvittämään takaa-ajajieni olemusta. Miten ja
milloin voin tavata tätä johtajaanne, että pääsemme käsiksi toimeen? Rauhallisuus
tuntuu minusta jo kummalliselta, vaikka sitä ei ole vielä kestänyt kuin tunnin verran.
Mutta haluaisin tosiaan tietää, ketkä minua ovat koko aamun ahdistelleet." 

"Puhun tästä hänelle Välittömästi, ja uskon, että voin järjestää tapaamisen tämän
päivän  kuluessa,"  nuorukainen  vastasi."Siihen  asti  voit  kuluttaa  aikaasi  vaikkapa
kirjastossamme, joka,  uskaltanen sanoa,  on varsin tyydyttävä valikoimaltaan.  Voin
johdattaa sinut sinne, ennen kuin menen johtajan puheille." 

"Kiitos,  mutta haluaisin ensin kyllä käydä vaikkapa suihkussa,  jos se  mitenkään
sopii.  Ja  tietenkin  vaatteenikin  ovat  aika  likaiset,  joten  jos  teillä  on  ylimäärisiä
vaatekappaleita  lainata  siksi  kunnes  lähetän  omani  pesulaan ja  saan ne puhtaiksi,
olisin todella kiitollinen." 

"Totta tosiaan. Anteeksi että minä unohdin sellaisen seikan. Meillä ei tosin taida olla
käytettävissä  juuri  muita  vaatteita  kuin  näitä  meidän  omia  kaapujamme,  mutta  ei
niissäkään kai mitään varsinaista vikaa ole. Peseytymistilat täältä kyllä löytyvät. Ne
ovat alimmassa kerroksessa, eli siis kellarissa. Vienkin sinut sinne heti, ellei sinulla
ole mitään sitä vastaan." 

"Ei  toki,  päinvastoin.  Kun  on  ottanut  kylmän  suihkun,  ajatteleekin  paljon



selkeämmin." 

Niin he lähtivät pienestä huoneesta, jossa olivat keskustelleet. Ensin he laskeutuivat
portaita  maanpinnan  tasalla  olevaan  kerrokseen,  ja  kulkivat  sitten  lyhyen  matkaa
käytäviä pitkin, ennen kuin tulivat kellariin vieville portaille. Tästä he laskeutuivat
kellariin, joka sekin vastoin nimeään oli täysin asumiskelpoisia tiloja, jopa parempia
kuin ensimmäisen ja toisen kerroksen huoneet. Saharassa ei kellari paljon voinut olla
vettä tippuva luola, niin kuin monissa muissa maailmankolkissa asianlaita usein oli. 

Nuorukainen  johdatti  Alecin  pieneen  pukeutumishuoneeseen  ja  toi  hänelle
samanlaisen valkoisen vaatekerran, mikä hänellä itselläänkin oli yllään. 

Juuri kun Alec oli astunut suihkuhuoneeseen, huusi nuorukainen vielä hänelle: 

"Muuten,  Alec,  kuuma  vesi  tulee  sinisestä  hanasta  ja  kylmä  punaisesta.  Se  on
jonkinlainen suunnitteluvirhe, mutta nykyisellään sille ei voi mitään. Joten avaa hanat
oikein, ettet polta itseäsi! 

Tämä  oli  aiheellinen  huomautus,  sillä  Alec  aikoi  juuri  avata  sinisen  hanan
suurimmilleen ottaakseen ensin kylmän suihkun, jolla selvittäisi päätään. Yleensähän
kylmä vesi tuli sinisellä merkityistä hanoista. Ja jos hän olisi ehtinyt avata sen, olisi
hän varmasti polttanut nahkansa pahan kerran. 



Kolmastoista luku:

Kirjasto 

Mutta nuori mies oli sanonut häntä Aleciksi. Aleciksi! Mistä hän voi tietä Alecin
oikean  nimen?  Vai  oliko  hän  tunnistanut  Alecin  ulkonäön  perusteella  ja  oli
hienotunteisesti  vaiennut  tunnistuksesta,  koska  tiesi  Alecin  haluavan  pysytellä
tuntemattomana? Mutta miten hän silloin saattaisi tehdä niin pahan lipsanduksen, että
noin vain kutsuisi Alecia oikealla nimellä? 

Lipsandus  tuntui  hivenen  kummalliselta,  mutta  Alec  ei  kiinnittänyt  siihen  tällä
hetkellä  sen enempää huomiota.  Ehkä hänen olisi  pitänyt  pohtia  sitä,  mutta  se  ei
kuulu tähän, koska hän ei sitä ryhtynyt pohtimaan. 

Alec antoi viileän veden hyväillä itseään ja pyyhkiä pois raskaan aamun mukanaan
tuoman  pölykerroksen.  Oli  mukava  saada  ottaa  suihku,  kuten  hänellä  aina
aamujumpan jälkeen oli  tapana.  Ja  kyllä  aamuinen takaa-ajo kävisi  mistä  tahansa
urheilulajista, paitsi että se oli ollut henkisesti paljon rasittavampaa kuin esimerkiksi
hiekkasäkin hakkaaminen. 

Suihkun jälkeen Alec pukeutui nuorukaisen hänelle tuomiin valkoisiin vaatteisiin ja
muuttui siten itsekin aivan Auttavan käden jäsenen näköiseksi. Kukaan ulkopuolinen
tuskin olisi erottanut häntä seurakuntalaisten joukosta. 

Sitten  hän  käveli  pukeutumishuoneen  edessä  odottavan  nuorukaisen  luokse.
Sanaakaan sanomatta nuorukainen johdatti Alecin takaisin ensimmäiseen kerrokseen,
ja siellä sijaitsevaan yhteisön kirjastoon. Kirjasto oli mukava kotoisa huone, jonka
kaikki  seinät  olivat  täynnään kirjoja,  lukuunottamatta  niitä  harvoja  vapaita  kohtia
joihin  oli  ripustettu  mitä  erilaisimpia  mutta  kuitenkin  hyvin  sopusointuisia
taideteoksia. 

Kalustuksena kirjastossa oli suuri määrä mukavia nojatuoleja, sekä useita pöytiä.
Pöytiä käytettiin luultavimmin yleensä kirjojen kirjoittamiseen ja tutkimiseen, mutta
kaipa ne aivan yhtä hyvin soveltuivat ajanvietelukemiseen. Saivathan kaikki Auttavan
käden  vieraat  kuluttaa  muuten  mahdollisesti  pitkäksi  käyvää  aikaansa  vaikkapa
lukemiseen tai  kirjoittamiseen.  Nytkin täällä oli  muutamia seurakunnan autettavia,
yhtenä heistä sama tyttö, jonka Alec oli nähnyt aamiaispöydässä heti taloon tultuaan. 

Vieraiden lisäksi kirjastossa oli joitakin Auttavan käden jäseniä, jotka kaikki olivat
ahkerassa  kirjoitustyössä.  He  olivat  ilmeisen  eteviä  tiedemiehiä,  jotka  laativat
selontekoja tekemistään tutkimuksista. 

Alec oli  lukenut useita eri Auttava käsi -seurakuntien, myös tämän seurakunnan,
jäsenten tekemiä tieteellisiä kirjoituksia, jotka aina olivat hyvin korkeatasoisia. Hän
oli  usein  joutunut  ihmettelemään,  miten  nämä  ihmiset  pystyivät  niinkin



vaatimattomilla välineillä tekemään niin selkeätä tutkimustyötä. 

Ja tietenkin seurakunnat kirjoittivat  tieteiden lisäksi  myös filosofisia kirjoituksia,
jotka  käsittelivät  heidän  omaa  uskonnonfilosofiaansa.  Ja  nämä  kirjat  olivat  niin
eteviä,  että  ne  soveltuivat  miltei  minkä  tahansa  uskontokunnan  luettavaksi,  mikä
suoraan sanoen on melkoinen saavutus. 

Nyt Alec oli lähinnä kiinnostunut Auttavan käden olemuksesta ja filosofiasta, johon
hän ei aikaisemmin ollut ehtinyt erikoisemmin tutustua. Niinpä hän valitsi hyllyköistä
ensimmäiseksi käteensä Auttavan käden syntymisestä ja historiasta kertovan teoksen,
johon  joku  tämän  seurakunnan  jäsen  oli  lisäyksenä  kirjoittanut  paikallisen
seurakunnan  historian.  Toiseksi  hän  otti  luettavakseen  Auttavan  käden  etiikan
perusteoksen,  jota  kannattaa  mainita  yleistajuiseksi  ja  kenen  tahansa  luettavaksi
sopivaksi. 

Nämä  kaksi  kirjaa  löydettyään  Alec  valitsi  yhden  nojatuolin  mahdollisimman
syrjäisessä  osassa  huonetta,  niin  ettei  hän  ollut  kasvotusten  kenenkään  muun
huoneessa olijan kanssa, ja syventyi lukemaan. 

Historianteoksen oli  kirjoittanut kymmenkunta vuotta sitten muuan mies nimeltä
Hiron Render. Hän oli itse ollut yhden Auttava käsi -seurakunnan johtaja, mutta hän
oli  menehtynyt  jossakin  onnettomuudessa  vain  muutamia  viikkoja  teoksen
valmistumisen jälkeen. Tämän seurakunnan historiasta kertovan osan oli ilmeisesti
kirjoittanut paikallinen johtaja, vaikka nimeä ei liitteessä mainittukaan. Varmaan työ
oli katsottu niin pieneksi, ettei tekijä välittänyt ilmoittaa nimeään, mutta tekstin tyyli
kyllä kutakuinkin paljasti kirjoittajan. 

Uskonfilosofisen  teoksen  oli  puolestaan  laatinut  aikoinaan  koko  Auttava  käsi
-järjestelmän perustaja, Siron Morin. Siron Morin oli ollut varsin rikas mies, joka oli
pyrkinyt  saamaan  elämässään  jotakin  hyvää  aikaan,  ja  niinpä  hän  oli  perustanut
Auttavan käden, ja antanut sille tarvittavan alkupääoman. Hän oli elänyt jo toistasataa
vuotta sitten, pian vietettäisiin hänen kuolemansa satavuotismuistopäivää. 

Teoksen ensimmäisellä lehdellä oli mottona omalaatuinen lausahdus: 'Filosofia ja
politiikka  ovat  miltei  sama  asia;  filosofia  pyrkii  löytämään  totuuden,  pölitiikka
kätkemään valheen.' 

Auttavan  käden  idean  Siron  Morin  oli  saanut  kolmissakymmenissä  ollessaan,
jolloin  hän  oli  ollut  vähävarainen  teollisuustyöläisen  poika,  itsekin  tavallinen
bakteerinviljelylaitoksen työntekijä. Mutta hän oli innostunut ideasta niin paljon, että
oli välittömästi päättänyt yksinkertaisesti rikastua niin paljon, että hänellä olisi varaa
perustaa niinkin vaativa järjestö. 

Hän  oli  ryhtynyt  yksityisyrittäjäksi  ja  perustanut  suurimmalta  osin  lainatuilla
varoilla elektroniikkayrityksen, joka olikin tuottanut valtavia voittoja. Hän onnistui



myös palkkaamaan joitakin huippuluokan suunnittelijoita, ja sai yrityksensä käyttöön
joukon erinomaisia  keksintöjä,  jotka pienillä  menoilla  tuottivat  suhteellisen  suuria
voittoja. Vajaan kahden vuoden kuluttua hänellä oli riittävästi varoja, jotta hän voi
luovuttaa ensimmäisen rakennuksen Auttava käsi -yhteisön tiloiksi. Tätä ennen hän
oli jo puhunut ajatuksestaan useilla tuttavilleen, jotka olivat etsineet ihmisiä, jotka
olisivat halukkaita tällä tavoin palvelemaan inhimillisyyttä. 

Halukkaita löytyikin useita kymmeniä, ja ensimmäinen seurakunta saatiin pystyyn
välittömästi  sen  jälkeen  kun  tilat  oli  saatu  käytettäväksi.  Tässä  vaiheessa  Siron
kirjoitti Auttavan käden periaatteet ja tehtävän selvittävän kirjan, joka Alecillakin oli
vierellään pöydällä odottamassa lukemista. 

Mutta  Siron ei  suinkaan lopettanut  toimintaansa  siihen,  vaan ryhtyi  välittömästi
suunnittelemaan  toisen  seurakunnan  perustamista.  Ensimmäinen  seurakunta  syntyi
Yhdysvaltojen  itärannikolle  lähelle  Coos  Bayn  kaupunkia,  joten  Siron  katsoi
aiheelliseksi  sijoittaa  toinen  aivan  muuhun  kohtaan  maailmaa.  Toinen  seurakunta
saatiinkin  vajaan  vuoden  kuluttua  ensimmäisen  perustamisesta,  tämä  sijoitettiin
muutaman kymmenen kilometrin päähän Söulista, Etelä-Korean pääkaupungista. 

Tämän seurakunnan perustaminen oli jonkin verran ensimmäistä vaikeampaa, koska
paikallisten  virkamiesten  saaminen  suopeiksi  hankkeelle  oli  jostakin  syystä  ollut
suhteettoman vaikeata.  Lopulta  sekin  kuitenkin  oli  saatu  kuntoon,  ja  Siron ryhtyi
välittömästi viemään suunnitelmiaan eteenpäin. 

Nyt alkoivat ensimmäiset vaikeudet, kun hänen elektronikkayrityksensä yht'äkkiä
joutui konkurssiin. Tämän syynä oli pelkästään huono asioiden hoito, mikä oli jäänyt
erään  Sironin  entisen  työtoverin  tehtäväksi  sillä  aikaa  kun  Siron  itse  ei  ehtinyt
huolehtimaan  yhtiöstään.  Sironin  onneksi  kuitenkin  kaksi  hänen  perustamaansa
Auttava käsi -seurakuntaa tulivat jo hyvin toimeen omillaan sen jälkeen kun tilat ja
muut perusinvestoinnit oli maksettu. 

Siron  itse  oli  joutunut  aloittamaan  työnsä  alusta.  Yritteliäänä  miehenä  hän
onnistuikin, ja oli jälleen muutaman vuoden kuluttua voimakkaassa nousussa olevan
liikeyrityksen  johtaja.  Ja  jälleen  hän  pystyi  voittovaroillaan  viemään  eteenpäin
Auttava  käsi  -suunnitelmaansa,  perustaen  viisi  vuotta  toisen  jälkeen  kolmannen
yhteisön,  tällä kertaa Belgiaan,  joka tosin oli  jo niihin aikoihin tehnyt valtioliiton
Ranskan ja Alankomaiden kanssa, jolloin nämä kolme valtiota toimivat ulospäin kuin
yksi ainoa yhtenäinen valtio. 

Vaikeuksia ei myöhemminkään puuttunut, mutta Siron puski aina niiden lävitse, ja
hänen  kuollessaan  Auttavan  käden  toimipaikkoja  oli  jo  kahdeksan  eri  puolilla
maailmaa. Sittenkin Sironilta jäi jälkeen varsin suuri omaisuus, joka luonnollisestikin
hänen kuoltuaan tuli valtion, tässä tapauksessa Yhdysvaltojen, käyttöön. 

Sironin  kuoleman  jälkeen  monet  muut  perustivat  yksittäisiä  Auttavan  käden



jäsenjärjestöjä, mutta kukaan ei pystynyt samankaltaiseen suurtyöhän minkä Siron oli
suorittanut.  Tämän  seurakunnan  oli  perustanut  sen  nykyinen  johtaja,  nimeltään
Rainer  Bartok.  Hän oli  kotoisin Unkarista,  ja  oli  säilyttänyt sukunsa alkuperäisen
nimen vastoin yleistä tapaa. 

Merkillistä tässä seurakunnassa oli se miten se oli syntynyt. Yhtäkkiä oli vain tullut
rikas  unkarilainen  mies,  joka  oli  ostanut  tarvittavat  tilat.  Sitten  hän  oli  parissa
viikossa koonnut ympärilleen viisikymmenpäisen yhteisön, johon ei enää sen jälkeen
ollut otettu ainoatakaan uutta jäsentä. Omituisinta kuitenkin oli se, että jotkut ennen
yhteisön  täyteen  lukuunsa  tulemista  joukkoon  pyrkineet  nuorukaiset  oli  tylysti
käännytetty pois. Sitä ei tosin mainittu kirjassa, mutta Alec tiesi sen kuulopuheiden
perusteella. 

Juuri kun Alec sai historiikin päätökseen, ja oli viemässä sitä takaisin hyllyyn, tuli
samainen  nuorukainen  kutsumaan  häntä  aterialle.  Oli  jo  ruokailun  aikakin,  sillä
vaikka  Alec  ei  ollutkaan  lainkaan  huomannut  ajan  kulumista,  kello  oli  jo  kolme
iltapäivällä. 

Alec  kysyi,  miten  tapaamisen  johtajan  kanssa  saaminen  oli  edistynyt,  mutta
nuorukainen vastasi vain, että hän oli puhunut asiasta johtajalle, ja että tapaaminen
ilmeisesti voitaisiin saada johonkin aikaan illalla. 

Alecia jäi ihmetyttämään se, mitä niin kiireisiä asioita tällaisen laitoksen johtajalla
voisi olla. Miksi hän ei ehtinyt tapaamaan vierasta, jonka välttämättä halusi tavata
ennen  kuin  monta  monituista  tuntia  tämän  tulon  jälkeen.  Ja  toisekseen,  miksi
turvapaikan hakemiseksi piti niin välttämättä ensin selvittää johtajan mielipide, kun
johtajan tapaaminen ei ilmeisestikään ollut normaalimenettely. Mutta tällä kertaa se
näytti  olevan  välttämätöntä,  joten  hänen  ei  auttanut  muuta  kuin  odottaa,  ja
odottaessaan hän voisi aterian jälkeen aivan hyvin palata kirjastoon. 

Ruokailusali  oli  varsin  lähellä  kirjastoa,  vain  kahden  oven  ja  pienen
käytävänkulmauksen  jälkeen  saavuttiin  suoraan  sen  ovelle.  Tällä  kertaa  siellä  oli
toistakymmentä henkilöä, ja myös useita seurakunnan valkokaapuisia edustajia. Alec
herätti  jonkin  verran  huomiota  istuutumalla  ruokailemaan  muiden  vieraiden
joukkoon,  olihan  hänellä  yllään  seurakunnan  jäsenen  valkoinen  viitta,  eivätkä
seurakuntalaiset yleensä syöneet täällä. 

Nytkin Alecille tarjoiltiin hyvin nopeasti ateria, joka todella miellytti Alecia. Päivän
kuluessa  hänelle  oli  ehtinyt  tulla  nälkä,  vaikkei  lukeminen  kovin  rasittavaa  työtä
olekaan. 

Syötyään  Alec  palasi  kaikessa  rauhassa  kirjastoon  vaihdettuaan  ensin  muutamia
kohteliaita  huomautuksia  muiden  ruokailijoiden  kanssa.  Rakennus  ilmeisesti  oli
paljon laajempi kuin mitä Alec oli ajatellut sen olevan, koska muiden sanoista Alec
sai  selville,  että  täällä  oli  käytettävissä  muun  muassa  lääkärin  vastaanottohuone,



useita  vieraiden  käytettävissä  olevia  yhden  hengen  huoneita,  sekä  monenlaisia
ajanviettotiloja. Varmaankaan itselleen Auttavan käden jäsenille ei jäänyt paljoakaan
tilaa, mutta he eivät olleetkaan kovin vaativaista väkeä. 

Kirjastossa  Alec  nyt  syventyi  Siron  Morinin  luomaan  ideologiaan,  jonka  hän
täydellisesti selvitti kirjassaan. Alec tosin piti kirjaa aika pitkäveteisenä, mutta kaipa
filosofisen  kirjan  oli  oltava  pitkäveteinen,  että  kaikki  lukijat  ymmärtäisivät  sen
sisällön ja tarkoituksen. 

Kirjansa alussa Siron selvitti, miksi hän alun alkaen oli perustanut Auttavan käden.
Lapsuudessaan  hän  oli  joutunut  näkemään  valtavan  joukon  sekä  henkisessä  että
aineellisessa  rappiotilassa  olevia  ihmisiä,  sekä  ihmisiä,  jotka  olivat  vaikeuksien
murtamina  ajautuneet  itsemurhiin.  Ja  hänessä  oli  syntynyt  halu  auttaa  tällaisia
ihmisiä, halu perustaa järjestö, joka voisi tarjota näille ihmisille neuvoja, psykologista
apua,  ja  myös mahdollisuuksien  mukaan voisi  järjestää  heidän aineellisia  olojaan
auttamalla työpaikkojen tai asuntojen etsimisessä, ja muussa vastaavassa. 

Niin hän oli päättänyt muodostaa Auttavan käden, vaikka tiesikin siihen tarvittavan
suuria varoja. Aluksi hän oli yrittänyt saada varakkaita tukijoita yritykselleen, mutta
koska  ei  siinä  onnistunut,  hän  oli  itse  ryhtynyt  keräämään  varoja  perustamansa
elektroniikkayrityksen avulla. 

Auttavassa  kädessä  oli  monia  piirteitä  kristinuskosta,  ja  useista  intialaisista  ja
japanilaisista uskontokunnista,  mutta se toimi konkreettisemmin kuin mikään muu
järjestö,  eikä  se  pyrkinyt  levittämaan  uskontoaan,  vaan  tuomaan  sen  avulla  apua
ihmisille, mikä sekin oli uskonnolla harvinaislaatuinen piirre. Jos Auttavaa kättä nyt
voi sanoa uskonnoksi. 

Auttavan käden jäsenet  olivat  yleensä  naimattomia,  mutta  se  ei  ollut  mitenkään
välttämätön  pykälä,  ja  luonnollisestikin  naiset  olivat  seurakuntien  jäseniksi  yhtä
tervetulleita kuin miehetkin. Jostakin syystä miehissä kuitenkin oli paljon enemmän
halukkaita  ryhtymään  tämänlaatuiseen  toimintaan.  Usein  jäsenet  olivat  tulleet
mukaan Auttavan käden toimintaan, koska eivät halunneet elää tavallista elämää. 

Sironin  filosofian  ensimmäinen  perusperiaate  oli  se,  ettei  ketään  ihmistä  saanut
missään olosuhteissa vahingoittaa,  vaan päinvastoin tuli  aina pyrkiä  kaikin tavoin
auttamaan  kanssaihmisiä.  Auttavan  käden  jäsenelle  oli  suorastaan  rikollista  jättää
auttamatta  jotakuta,  jos  olisi  sen  voinut  tehdä.  Tästä  periaatteesta  oli  järjestö
alunperin saanut nimensäkin. 

Juuri tämä ajatus Auttavassa kädessä erityisesti miellytti Alecia samoin kuin monia
muitakin  lukuunottamatta  niitä,  jotka  ajattelivat  Auttavan  käden  tämän  ajatuksen
varjolla  suojelevan  pakenevia  rikollisia.  Nämä  epäilykset  oli  suurimmilta  osin
poistanut Auttavan käden poliisien kanssa tekemä sopimus, joka tosin jonkin verran
vaikeutti järjestön työskentelyä. 



Tämän  työn  lisäksi  järjestö  teki  jonkin  verran  tutkimusta  kaikilla  tieteenaloilla.
Mutta tiede ei kai ollut missään tapauksessa päätarkoitus, vaan sitä tehtiin vain koska
järjestön jäsenille muuten jäi joskus vapaa-aikaa, jota he eivät muuten olisi voineet
käyttää mihinkään hyödylliseen. Ja itseasiassa oli tunnustettava, että Auttava käsi oli
jo  pitkän  aikaa  ollut  miltei  ainoa  tieteitä  eteenpäin  kuljettava  voima.  Viimeisinä
vuosisatoina  tutkimystyö  oli  kaikenkaikkiaan  edistynyt  hyvin  vähän.  Jopa
avaruusmatkustus oli vieläkin lapsenkengissä, vaikka jo 1900-luvun loppupuolella oli
ennusteltu,  että  tähtienväliset  matkat  tulisivat  mahdollisiksi  muutamassa
vuosikymmenessä.  Mutta  ratkaisevia  keksintöjä  ei  ollut  vieläkään tehty,  ja tähtien
välillä  voitiin  liikkua  vain  hyvin  hitailla  aluksilla,  jotka  saavuttivat  nopeudessa
korkeintaan  kymmenen  prosenttia  valon  nopeudesta.  Ja  tällaisia  aluksia  ei  vielä
voinut ajatellakaan miehitettäviksi. 

Järjestön tärkeimpiin tehtäviin kuului jumaluuden etsiminen. Monet Auttavan käden
seurakunnat tutustuivat intensiivisesti kaikkiin vanhoihin ja uusiin uskontoihin, joissa
esiintyi  jonkinlaisia  jumalia,  ja  etsivät  sitten  näiden  jumalien  yhteisiä  piirteitä
päämääränään selvittää jumaluuden yleinen olemus. Tai siis, se mitä ihmiset käsittivät
jumalalla. 

Yhteisiä  piirteitä  kaikkien  uskontojen jumalilla  olikin hämmästyttävän paljon,  ja
Auttavan käden jäsenet olivat jo ehtineet julkaista monta laajaa teosta jumaluuksista.
Auttavalla  kädellä  itsellään  ei  ollut  varsinasta  jumalaa,  _mutta  hekin  uskoivat
korkeampaan  olentoon,  jonka  tarkempaan  määrittelyyn  ei  kummallista  kyllä  ollut
koskaan ryhdytty. 

Yleinen mielipide maailmassa oli jo aikoja ollut sillä kannalla, ettei tiede sittenkään
pystyisi  selittämään  kaikkea,  ainakaan  inhimillisellä  tasollaan.  Monet  ihmiset
uskoivat  avaruuden  muukalaisjumaliin,  mutta  perinnäiset  jumalakäsitykset  olivat
kyllä selvästi tukevammalla pohjalla. 

Yhteisön  virkapukuna  toimivan  valkoisen  kaavun  sanottiin  kuvastavan  puhtaan
ajattelutavan etsintää ja merkitystä. Puhtaalla ajattelulla Auttavan käden perustaja oli
tarkoittanut sitä,  että korkein päämäärä oli  hyvän aikaansaaminen, mikä oli  miltei
kaikkien  uskontojen  päämääränä,  ja  missä  toiset  uskonnot  onnistuivat  paremmin,
toiset  huonommin. Tai kuten Siron Morin sanoi asian kirjassaan: 'Jotkin uskonnot
ovat rappeutuneet enemmän, jotkin vähemmän.' 

Alec luki, tai pikemminkin selasi, kirjan kannesta kanteen vain saadakseen havaita,
että  Sironin  ajatukset  inhimillisyydestä  ja  uskonnollisesta  käyttäytymisestä  olivat
miltei samanlaisia kuin Alecinkin ajatukset. 

Vain siinä Alec oli eri mieltä Sironin kanssa, että Alecin mielestä jokainen ihminen
oli itse velvollinen etsimään oman keinonsa välttää henkisiä kriisejä, eikä kuten Siron
sanoi, että vahvempien oli saatava heikommat ymmärtään inhimillisyyden merkitys



niinkuin he sen ymmärsivät.

Kun Alec oli saanut kirjan pääpiirteissään läpikäydyksi, oli kello jo kahdeksan, tai
muutamaa minuuttia vaille. Alec alkoi jo olla väsynyt aikaisen ylösnousun takia, ja
jatkuva lukeminen oli rasittanut hänen silmiään, niin että ne nyt olivat punaiset kuin
krapula-aamuna. 

Niinpä  hän  nousi  tuolista  ja  lähti  jalkojaan  oikoakseen  vähän  kiertelemään
ympäriinsä seurakunnan rakennuksessa. Olihan nuorukainen sanonut, että täällä saisi
liikkua vapaasti lukuunottamatta niitä ovia, joissa erikseen mainittiin, että pääsy oli
kielletty. Tietenkin Alecia myös kiinnosti, mitä kaikkea tähän rakennuskompleksiin
sisältyi.  Hän  itsehän  oli  käynyt  vasta  ruokasalissa,  kirjastossa,  yhdessä  yläkerran
huoneessa,  ja  kellarin  yhdessä  peseytymishuoneessa,  ja  läpikäynyt  suuren  joukon
käytäviä, jotka tuntuivat kiertelewän joka puolella rakennusta. 

Kirjasto oli hyvin lähellä rakennuksen päätyä, kuten pian osoittautui. Kun Alec lähti
kirjastosta ovesta, joka oli vastakkaisella seinällä kuin ruokasalille päin vievä ovi, hän
tuli lukusaliin, jossa olivat miltei kaikki maailman tärkeimmät lehdet. Siellä olivat
löydettävissä  paikallisten  lehtien  lisäksi  muun  muassa  Yhdysvaltojen  ja
Neuvostoliiton  molempien  kymmenen  suurinta  sanoma-  ja  aikakauslehteä,  ja  niin
edelleen. Ja tavanomaiset lehdistön lisäksi saatavissa oli tietenkin myös suuri joukko
tieteellisiä erikoislehtiä. 

Lukusalista  toiseen  suuntaan  vievässä  ovessa  ilmoitettiin  hienovaraisesti  'Pääsy
kielletty',  ja  kahdella  muulla  seinällä  oli  pelkästään  ikkunoita,  joten  Alecin  oli
palattava takaisin kirjastosaliin, mistä hän lähti vaeltelemaan muualle rakennukseen
toisesta ovesta. 

Käytävässä  tuli  ensimmäisenä  vastaan  ruokasalin  ovi,  jonka  Alec  ohitti  siitä
kiinnostumatta.  Seuraavaksi  hän  päätyi  tv-huoneeseen,  jossa  muutamia  ihmisiä
seurasi  ikivanhaa  mustavalkoista  lännenfilmiä.  Aleckin  pysähtyi  hetkiseksi
seuraamaan elokuvaa, jossa parast'aikaa mahtavassa joukkokohtauksessa intiaanit ja
ratsuväki  taistelivat  ainakin  Alecin  näkemyksen  mukaan  ilman  mitään  syytä.
Elokuvan  tarkoituksena  oli  kai  aikanaan  ollut  osoittaa  ihmisille,  miten  pahoja
intiaanit  olivat,  ja  toisaalta  miten  urhoollisia  ja  rohkeita  valkoiset  sotilaat  olivat.
Alecista  elokuva oli  ällöttävä,  tai  ainakin pahan kerran naurettava.  Mutta  niinhän
monet satoja vuosia vanhat filmit pakostakin olivat nykyihmiselle. 

Muutaman  minuutin  jälkeen  hän  kyllästyi  sen  katsomiseen,  ja  lähti  huoneesta
välttäen  melua,  ettei  häiritsisi  muiden  katselemista,  sillä  jotkut  näyttivät  tosiaan
olevan kiinnostuneita elokuvasta, niin hölmö kuin se olikin. 

Alec lähti harhailemaan eteenpäin pitkin monimutkaista käytäväverkkoa törmäillen
jos  jonkinlaisiin  paikkoihin.  Välillä  hän  jopa  joutui  lääkärin  odotushuoneeseen.
Keittiön varastohuoneeseen hän sen sijaan joutui peräti kaksi kertaa, toisen kerran



toiselta  suunnalta  tullen,  ja  niin  edelleen.  Lopulta  hän  kuitenkin  ajautui  takaisin
kirjastoon, koska ei löytänyt mitään mielenkiintoisempaakaan paikkaa, missä kuluttaa
aikaansa. 

Kirjastoon palattuaan hän käveli suoraa päätä lehtihuoneeseen, joka oli tyhjillään,
joten  sinne  syttyivät  valot  vasta  kun  Alec  astui  sisälle.  Hän  otti  käteensä
tämänpäiväisen paikallislehden, jota ei vielä ollut ehtinyt nähdä, ja ryhtyi selailemaan
sitä. 

Takasivulta hän löysi pienen uutisen siitä, että joku kaupungin asukas oli ilmoittanut
nähneensä  tuntemattoman  lentävän  esineen  liikkuvan  kaupungin  eteläpuolella
kuudennentoista ja seitsemännentoista päivän välisenä yönä. Silminnäkijä oli nuori
neitonen, joka oli herännyt keskellä yötä ja oli sattunut vilkaisemaan ulos ikkunastaan
sytyttämättä  valoja.  Hän  oli  nähnyt  kirkkaan  punertavan  valon  nousevan  ensin
lineaarikiihdyttimen  takaa  (hän  asui  kaupungin  etelälaidalla  aivan  lähellä
hiukkaskiihdyttimiä), lentelevän sitten vähän aikaa kierrellen erämaan yläpuolella, ja
sen jälkeen kohoavan hitaasti ylöspäin, kunnes se oli kadonnut kokonaan näkyvistä. 

Alec luki uutisen tarkkaan, sillä hän oli aina ollut kiinnostunut ufoista, vaikka ei
ollutkaan  koskaan  saanut  mielestään  tyydyttävää  selitystä  niille.  Hän  ei  ollut
taipuvainen uskomaan siihen, että ne olivat harhanäkyjä, tai tavanomaisia ilmakehän
ilmiöitä. Yleinen tiedehän oli päätynyt tähän tulokseen, kun se oli jo parisataa vuotta
epäonnistunut yrityksissään luoda kunnollista tähtienvälistä liikennettä. Tiedemiehet
eivät yleensä olleet kovin taipuvaisia uskomaan ulkoavaruudesta tuleviin aluksiin. 



Neljästoista luku:

Keskustelu 

Kello oli jo hieman yli yhdeksän, kun nuorukainen tuli Alecin luokse kirjastoon.
Alec  oli  juuri  saamassa  päivän  lehden  selatuksi,  ja  oli  taittamassa  sitä  kokoon
asettaakseen sen takaisin telineeseen. 

"Nyt me olemme viimeinkin saaneet järjestelyt suoritetuksi; joten pääset tapaamaan
johtajaamme Rainer Bartokia. Minusta hän ainakin vaikuttaa hyvin suopealta sinun
asiallesi", nuorukainen sanoi heti Alecin luokse tultuaan. 

Nuori  mies  oli  etsiskellyt  Alecia  ympäri  taloa  kysellen  häntä  kaikilta  vastaan
tulevilta talon vierailta.  Hänen oli  ollut aika vaivalloista löytää Alec,  koska miltei
kaikki olivat nähneet hänet riippumatta siitä, missä osassa ensimmäistä kerrosta häntä
kyseli. 

Mitkä  ihmeen  järjestelyt?  Alec  ajatteli.  Olivatko  he  jo  ehtineet  tunnistaa  hänen
takaa-ajajansa,  vai  mitä  he  olivat  järjestelleet?  Mutta  jos  he  olivat  tunnistaneet
anhistelijat,  johtajalla ei  silloin pitäisi  enää olla mitään syytä tavata Alecia.  Paitsi
ehkä  siinä  tarkoituksessa,  että  hän  ilmoittaisi  Alecille  tilanteesta  ja  käyttäisi  tätä
apuna tilanteen selvittämisessä. Ja tilanne saattoi olla aika mutkallinen järjestettävä,
kun ottaa huomioon takaa-ajajien erikoiset kyvyt. 

Pitäisikö hänen nyt jo kertoa siitä, kuinka mustakaapuiset hahmot olivat leijailleet
maanpinnan yläpuolella kuin niillä olisi ollut käytössä antigravitaatioliidin? Tuskinpa
mikään kaasutyynyjärjestelmäkään voisi  luoda niin  vakaata  tyynyä,  että  sitä  voisi
käyttää  jalkaisin  kulkevan  miehen  alla.  Tai  pitäisikö  kertoa  hahmojen  suuresta
nopeudesta? Sehän kyllä tulisi mukaan ilman muuta samassa kuin gravitaatioliitimet. 

No, se selviäisi aikanaan sen mukaan, mitä johtaja sattuisi häneltä kyselemään. Oli
vain  toivottava,  ettei  takaa-ajajien  ominaisuuksista  tulisi  puhetta.  Ja  ilmeisesti  ei
tulisi, jos Auttava käsi jo tiesi, ketkä häntä andistivat. 

Alec vain nyökkäsi nuorukaiselle ja pyysi tätä johdattamaan hänet Bartokin luokse
mahdollisimman nopeasti. Hän halusi vielä nukkuakin ensi yönä. 

Nuorukainen  vei  Alecin  ulos  kirjastosta,  ja  johdatti  hänet  jälleen  rakennuksen
toiseen kerrokseen,  mutta tällä kertaa toista portaikkoa pitkin kuin aamulla.  Tämä
portaikko oli kapea, ja Alec huomasi, että sen alapäässä olevassa ovessa luki siististi
tekstattuna 'Pääsy kielletty'. 

Portaita he nousivat toiseen kerrokseen, missä Alec havaitsi, kuinka nuorukainen
ensin vilkaisi molempiin suuntiin käytävässä tarkistaen ettei ketään ollut näkyvissä,
ennen  kuin  johdatti  Alecia  edelleen.  Tilanne  alkoi  huolestuttaa  Alecia  jo  pelkällä



salaperäisyydellään. 

Nuorukainen  koputti  varovasti  ylhäällä  olevaan  oveen,  ja  astui  sitten  sisälle
odottamatta vastausta. Hän odotti, että Alec tulisi  hänen jäljessään sisälle,  ja sulki
sitten huolellisesti  oven.  Nuorukainen lausui  kirjoituspöydän takana istuvalle  noin
kuudenkymmenen vanhan näköiselle miehelle, joka ilmeisesti oli Rainer Bartok: 

"Tässä Alec Hariadan nyt on. Sinä tiedät hänen asiansa samoin kuin minäkin, joten
voinemme aloittaa  sen selvittämisen.  Käsittääkseni  on ensin syytä kertoa Alecille,
millaiseen liemeen hän on joutunut." 

Taas  Alec.  Hänet  siis  tunnettiin  täällä.  Mutta  Alecista  tuntui,  että  hänet  oli
tunnistettu pikemminkin sillä perusteella, että hän oli tullut hakemaan turvapaikkaa,
kuin sillä, että hän yleensäkin oli aika monien ihmisten tuntema. 

Huoneessa  oli  laitteita,  jotka  Alecin  mielestä  eivät  mitenkään  soveltuneet
uskonnollisen  yhteisön  johtajan  työhuoneeseen.  Siellä  oli  radionkaltaisia  laitteita,
jotka  kuitenkin  näyttivät  hivenen  tavanomaista  lähetinvastaanotinta
monimutkaisemmilta.  Siellä  oli  myös  tietokoneen  lukupäätettä  muistuttava
kuvaruutu, sekä ilmeisesti tähän liittyvä nauhakirjoitin. Ja monta sellaista välinettä,
joita  Alec  ei  onnistunut  tunnistamaan.  Ja  hän  oli  sentään  korkeatasoinen
hiukkasfyysikko, jonka piti työnsä takia tuntea elektroniikkaakin tavattoman pitkälle
yli tavanomaisen kansalaisen tuntemuksen tason. 

"Niin,  Alec",  Rainer Bartok aloitti  tavanomaiseen keskustelusävyyn. "Ehkä tämä
järkyttää sinua, mutta ensimmäiseksi minun on joka tapauksessa ilmoitettava sinulle,
että mekin kuulumme sinun andistajiisi." 

Ilmoitus  ei  suorastaan  järkyttänyt  Alecia.  Tuntui  kuin  hän  olisi  aavistanut  sen
etukäteen. Mutta se kummastutti häntä, sillä tällainen mahdollisuus ei ollut missään
vaiheessa edes tullut hänen mieleensä. Mutta silti hänestä tuntui, että hän oli tiennyt
sen koko ajan. 

"Sinun ei pidä kysyä, keitä me olemme tai mistä me tulemme. Se on ehkä vaikeata
uskoa, mutta joka tapauksessa me olemme sinun puolellasi ja yritämme selvittää sinut
ulos  tästä  jamasta.  Sitä  varten  sinun  olisi  uskottava  se,  mitä  me  sanomme,  ja
toimittava meidän ohjeidemme mukaan."

 "Totta  tosiaan  vaikea  uskoa",  Alec  tuhahti.  "Ensin  te  andistelette  minua  koko
aamupäivän ympäri kaupunkia,  ja sitten annatte minun odottaa koko päivän aivan
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja sitten tulette ja sanotte, että tandotte pelastaa minut
itseltänne, ja pyydätte vielä uskomaan." 

"Minä ymmärrän Sinun asenteesi, ja se on sinällään aivan oikea. Sitä on vaikeata
oikaista,  koska minulla ei  ole  oikeutta kertoa läheskään kaikkia tosiasioita.  Mutta



sanottakoon vaikkapa,  että meidän joukoissamme on kaksi  vastakkaista osapuolta.
Toinen puoli  haluaa tuhota sinut,  toinen järjestää sinulle  turvallisen tulevaisuuden
hiukkasen toisenlaisissa olosuhteissa." 

Ei ollut lupa paljastaa! Siis tämä ei ollutkaan Alecin takaa-ajajien korkeinta johtoa,
vaan vain jonkinlainen väliaskelma. Mitähän mahtoivat olla ne, jotka määräilivät tätä
miestä?  Bartok  vaikutti  kaikin  puolin  äärimmäisen  itsevarmalta  henkilöltä,  jota
kenenkään olisi hyvin vaikea saada sopeutumaan hänen tahtonsa vastaisiin tehtäviin
tai ajatuskantoihin. 

"Jos te  kerran kuulutte niiden joukkoon, voitte kai  kertoa minulle,  miten mustat
huppupäät, jotka andistivat minua tänä aamuna kastelualueilla, pystyivät liukumaan
maanpinnan yläpuolella?" 

"No sen voin sentään kertoa. Tosin me olemme saaneet  vasta aika vähän tietoja
sinun  tämänaamuisista  seikkailuistasi,  mutta  he  ilmeisestikin  käyttivät
antigravitaatioliitimiä." 

"Mutta niitähän ei vielä ole keksitty? Ainakaan minä en ole saanut korviini mitään
tietoa, että joku olisi valmistanut sellaisia." 

"Niin. Gravitaatioliidintähän ei täällä tosiaan ole keksitty. Minä en voi selvittää sitä
sen  tarkemmin,  mutta  voin  kyllä  sanoa,  että  he  käyttivät  nimenomaan  sellaisia.
Elleivät sitten käyttäneet jotakin vielä monimutkaisempaa järjestelmää, mikä ajatus
olisi sinulle varmasti vieläkin oudompi." 

Täällä?  Mitä  tuo  pieni  sana  saattoi  tarkoittaa  noin  omalaatuisessa  kohdassa?
Tarkoittiko  se  -  Maassa?  Olivatko nämä avaruusmiehiä,  joita  Alec  oli  jo  useiden
viikkojen aikana nähnyt unissaan? Ei se voinut olla mahdollista. Se oli liian absurdia,
liian  kaukaa  haettua.  Mutta  mitä  muuta  se  saattaisi  tarkoittaa?  Oliko  jossakin
maailmankolkassa  edistytty  näin  paljon  muita  pidemmälle  ilman,  että  kukaan
ulkopuolinen olisi saanut siitä tietoa? 

Jotain mätää tässä jutussa oli. Siitä ei päässyt yli eikä ympäri. 

"Kai  minun  on  kerrottava  sinulle  tuokin  mitä  juuri  ajattelit.  Kyllä  me  tulemme
avaruudesta. Mutta älä kysy siitä sen enempää. Minusta tuntui, että minun oli pakko
kertoa sinulle tuon verran, sillä se kuitenkin tulisi sinulle selväksi lähipäivien aikana,
sitä  ei  näissä  olosuhteissa  voida  välttää.  Mutta  saanen  pyytää,  ettet  kerro  tätä
kenellekään  ihmiselle,  me  emme  nimittäin  halua  vielä  tulla  koko  ihmiskunnan
tuntemiksi." 

Ajattelit? Mies siis osasi ihan noin vain lukea ajatuksia. Vai näkikö hän ajatukset
Alecin kasvoista. Paremminkin niin, miten hänellä muuten olisi kanttia kertoa siitä
Alecille ihan pokkana. 



Mutta mutta. Hänhän oli sanonut olevansa avaruudesta tullut muukalainen, samaten
kuin että mustat hahmotkin tulivat avaruudesta. Mutta oliko siihen luottaminen? Olisi
valtavan paljon todennäköisempää, että hän valehteli, ja että he olivat jokin salainen
maanpäällinen  järjestö.  Toisaalta,  eihän  mikään  estä,  etteikö  avaruudessa  olisi
muitakin asukkaita kuin maapallon ihmiset. Ja se selittäisi kyllä monia asioita, joita
ihmiskunnan  historiassa  on  tapahtunut,  kuten  nyt  esimerkiksi  tunnistamattomat
lentävät esineet. 

Ja  Rainer  oli  myös  sanonut,  ettei  hän  ollut  saanut  tietoa  tämänaamuisista
tapahtumista.  Ja  nämä  kaksi  vastakkaista  puolta.  Voisivatko  maahan  tulleet
avaruusmuukalaiset riitaantua keskenään? 

Epätodennäköistä.  Varmasti  vieraalle  planeetalle  lähetettävän  avaruusaluksen
miehistö  valittaisiin  äärimmäisen  huolellisesti  siten,  että  kaikki  miehet  varmasti
tulisivat toimeen keskenään. 

"Tuli vielä mieleeni: Miksi ihmeessä juuri minut on valittu tämän kahden puolueen
taistelun  välikappaleksi?  Miksei  ketä  tahansa  muuta  ihmistä,  tai  mikseivät  kaksi
puolta voisi taistella ollenkaan puuttumatta ihmisten asioihin?" Alec kysyi suorastaan
pahantuulisen tuntuisena. 

"Se kuvaus kahdesta puolueesta ei tosiaankaan ollut oikein onnistunut.  Sanotaan
vaikka, että nämä kaksi vastakkaista puolta syntyivät sinun takiasi. Sen pidemmälle
minä en voi kertoa, se olisi jo vastoin saamiani ohjeita, mutta voitpahan ainakin olla
ylpeä itsestäsi, kun olet saanut aikaan näinkin suuria." 

Alecin takia? Mitä hän oli voinut tehdä niin tärkeätä, että avaruuden muukalaiset
alkaisivat toisaalta ajaa häntä takaa, toisaalta yrittää pelastaa häntä takaa-ajajilta. Ja
mitä  oli  hetki  sitten  tarkoittanut  lause:  "Turvattu  tulevaisuus  hivenen  erilaisessa
ympäristössä.' 

Tarkoittiko se, että he aikoivat ottaa hänht mukaansa näytekappaleena ihmisestä? Ja
että  osa  halusi,  että  näyte  vietäisiin  elävänä,  osa  että  se  vietäisiin  kuolleena  ja
pakastettuna? Hirvitys. Olisi kyllä aika jätkevää ottaa näytekappaleeksi tiedemies, ei
sen puoleen. Mutta miksi he sattuivat kääntämään katseensa juuri Aleciin? Miksi he
ottaisivat juuri Alecin, eikä esimerkiksi jotakuta psykologia tai biologia, joka tietäisi
ihmisestä paljon enemmän kuin Alec? 

Ja tämä jatkuva salaperäisyys. Voiko näihin tyyppeihin luottaa ollenkaan? Hehän
voisivat tehdä Alecille mitä tahansa. Ja he olisivat jo voineet tehdä, kun Alec oli ollut
suojattomana  heidän  majapaikassaan  koko  päivän.  Kyllä  nämä  siis  ilmeisesti
tahtoivat suojella Alecia. Ja hänen oli pakko luottaa heihin, jos hän yleensä halusi
päästä eroon mustista miehistä, jotka häntä ajoivat takaa. 



Mutta  tämä  seurakuntahan  oli  sentään  jo  kaksikymmenä  vuotta  vanha!  Miten
kummassa jotkut sen jäsenistä voisivat olla avaruusmuukalaisia? Vai olivatko nämä
ensin tarkkailleet ihipiskuntaa näin kauan, ja halusivat nyt näytekappaleen, kun olivat
lähdössä pois? Ja olivatko silloin kaikki seurakunnan jäsenet näitä muukalaisia, vai
vain johtaja ja tämä nuorukainen? 

"Ovatko  kaikki  täällä  seurakunnassa  teikäläisiä,  vai  onko  heistä  osa  tavallisia
ihmisiä?"  kysyi  Alec  vaikkei  erityisemmin  välittänytkään  siitä,  mitä  hänelle
vastattaisiin. Se tuskin muuttaisi hänen asemaansa millään tavalla. 

"Olemme. Joka ainoa tämän seurakunnan jäsen. Juuri sen takia tämän seurakunnan
alkuaikoina  käännytettiin  joitakin  hakijoita  pois,  että  saisimme  kaikiksi  jäsenkksi
omia miehiämme." 

"Mutta jäsenethän otettiin vähitellen, ja kaupungin asukkaista?" 

"Kyllä tavallaan. Me solutimme nämä viitisenkymmentä miestä eri työpaikkoihin
ympäri kaupunkia, jotta he olisivat itseoikeutettuja maan kansalaisia, ja sitten he vain
muutamien  päivien  väliajoin  tulivat  tänne  kuten  Auttavan  käden  seurakunnat
yleensäkin keräävät jäseniä." 

"Siis kaikki  Auttava käsi  -seurakunnat eivät  ole muukalaisia? Eikä Siron Morin,
joka järjestön alunperin perusti?" 

"Eivät  sentään.  Me olemme ainoa  tämänlaatuinen  seurakunta,  jos  se  tieto  sinua
miellyttää." 

Miellytti se tosiaankin. Miksi ihmeessä mennä pyytämään apua juuri siltä ainoalta
seurakunnalta, joka sattui kuulumaan hänen vihollisiinsa. Tai toisaalta kuuluu hänen
ainoaan tulevaisuudentoivoonsa.  Fysikon Cityssähän oli  toinenkin Auttavan käden
seurakunta,  joka  ilmeisesti  sitten  oli  aivan  tavanomainen.  Ja  miksi  Alec  ei  ollut
lähtenyt kaupungin eteläosaan, vaan oli jäänyt harhailemaan tänne? 

"Osaatteko te lukea ajatuksia, vai mistä sinä äsken tiesit, että minä ajattelin teidän
tulevan avaruudesta?" Alec kysyi vielä. 

"Osaamme kyllä.  Me olemme jo seuranneet  sinun ajatuksiasi  koko ajan,  ja voin
vakuuttaa sinulle, että tarkoituksemme ei ole viedä näyteihmistä minnekään. Ja että
me olemme olleet täällä paljon kauemman kuin mitä sinä aavistatkaan. Ja että ilman
ajatustenlukutaitoa sinä et edes olisi täällä, luulisin." 

"Mitä tuo tarkoitti?" 

"Yritän selittää. Mikäli ymmärrän oikein, sinä olet tämän aamun kuluessa saanut
koko  joukon  outoja  aavistuksia,  jotka  ovat  johdattaneet  sinua  milloin  minnekin,



olenko oikeassa?" 

"Juuri  noin on ollut.  Ensin minä kummallisesta  mielijohteesta  alunalkaen lähdin
edes pakenemaan mustia hahmoja. Sitten minä jäin kaupungin pohjoisosaan, vaikka
alunperin minusta tuntui järkevämmältä palata etelään. Ja sitten vielä ajauduin tänne
tietämättä, mikä tämä paikka oli." 

"No, siis jokaisella noilla kerroilla sinua on johdateltu. Ilmeisesti näiden yhdentoista
mainitsemasi hahmon joukossa on ainakin yksi, joka on sillä puolella joka haluaa
järjestää  sinun  asiasi  muutoin  kuin  tappamalla  sinut.  Hän  ilmeisesti  sai  sinut
pakenemaan, ja johdatti sinut tänne." 

Ahaa:  Tuon  takia  siis  se  hahmo,  joka  näki  Alecin,  antoi  hänen  paeta
kastelurenkaasta  kaikessa rauhassa.  Mutta  jos Alecia  puoltavia oli  ollut  vain yksi,
hänellä totisesti oli ollut tuuria. 

"Ja tänne tultuasi saat kiittää onneasi," Rainer Bartok jatkoi, "että tämä nuori mies
avasi  oven sinulle.  Täällä  nimittäin  minä  ja  hän olemme ainoat,  jotka  haluamme
saada sinut hengissä ulos tästä tapahtumaketjusta. Hän on alun alkaen estänyt sinun
ajatuksiasi  kantautumasta  muiden  jäsentemme aivoihin,  jotta  he  eivät  ole  voineet
tunnistaa  sinua.  Jos  joku  muu  seurakunnan  jäsen  olisi  tuntenut  sinut,  tämä  olisi
epäröimättä tappanut sinut. Nyt sinä olet ehyenä täällä, ja pääsit vielä tänne minun
huoneeseenikin, mutta nyt meidän pitäisi vielä viedä sinua eteenpäin, jotta koko juttu
voitaisiin selvittää loppuun." 

"Tuli mieleeni, mitä olivat järjestelyt, joita tämä nuorukainen sanoi teidän tehneen
sillä aikaa kun minä odottelin alhaalla?" 

"Siinä ei ole paljoa selittämistä. Me vain pyysimme neuvoja korkeammilta elimiltä.
Me emme näet saa toimia paljoakaan ilman korkeampien tahojen suoria määräyksiä.
Mutta nyt meidän on korkea aika ryhtyä selvittämään tilannetta." 

Bartok  viittasi  nuorukaisen  poistumaan  huoneesta,  ja  tämä  lähtikin  sanaakaan
sanomatta,  sulkien  oven  huolellisesti  jäljessään.  Nyt  Alec  oii  huoneessa  kahden
tämän  oudon  miehen  kanssa.  Olivatko  järjestelyt  kenties  niin  salaisia,  ettei  niitä
saanut kulla edes tämä nuori mies, joka oli koko ajan pitänyt huolta Alecista aina siitä
lähtien kun hän oli tullut seurakunnan vieraaksi? 

"Niin. Näissä olosuhteissa sinun asioitasi ei enää voida järjestää muuten kuin että
sinun  on  päästävä  meidän  johtajamme  puheille.  Se  voi  tuottaa  huomattavia
vaikeuksia, mutta jos pääset sinne saakka, loppu on oleva helppoa." 

"Entä  missä  tämä teidän johtajanne majailee,  ja  onko hän minua tuhoavalla  vai
pelastavalla puolella?" 



"Yksi  kysymys  kerrallaan.  Hän  tahtoo  kyllä  selvittää  sinut  ulos  hengissä.
Oikeastaan  juuri  hän  jarjestikin  koko  sinun  pelastamisesi,  vaikka  olosuhteiden
pakosta  hänen  oli  myös  annettava  määräys  sinun  tappamiseksesi.  Tämä  saattaa
kuulostaa monimutkaiselta, mutta se kyllä tulee selviämään aikanaan, kunhan maltat
odottaa siihen saakka että tapaat hänet. Minulla ei ole oikeutta selvittää sitä sinulle,
vaikka totta puhuakseni minä haluaisin. Se nimittäin saisi sinut uskomaan, että me
tosiaan  yritämme järjestää  asiat  ainoalla  mahdollisella  tavalla.  Vaikka  toisaalta  se
saattaisi yhtälailla saada sinut epäilemään. Mikä se toinen kysymys olikaan? - Niin,
me olemme juuri tulossa siihen, miten sinä pääsisit hänen luokseen." 

"No,  kerro  ensin  suunnitelmistasi,  niin  minä  päätän  vasta  sitten,  jaksanko  minä
uskoa niihin, vai yritänkö itse jotakin muuta."

"Vaikein  ratkaistava  tässä  näyttää  olevan  se,  miten  sinä  päj_sisit  ulos  tästä
rakennuksesta.  Ulko-ovelle  asti  me  voimme  helposti  saattaa  sinut  sulkemalla
ajatuksesi kuulumattomiin muilta seurakunnan jäseniltä, mutta sitä kautta ei pääse sen
pidemmälle." Eikö minun ajatuksiani voi sulkea myös niiltä mustilta hahmoilta, jotka
ilmeisesti odottavat minua oven ulkopuolella?" 

"Tietysti  voi.  Onhan sinulla ainakin yksi  puoltaja  heidän joukossaan,  joten tämä
voisi piilottaa ajatuksesi, jos sattuisi havaitsemaan sinut ensimmäisenä. Täältä asti me
emme siihen pysty, koska tämänlaatuinen aivotyö on tehokasta vain hyvin lyhyillä
välimatkoilla.  Mutta  tämä  olisi  aika  lailla  tuurista  kiinni,  koska  kaikki  yksitoista
tietävät,  mistä etsiä sinua. Ja koska he ovat koko aamun seurailleet sinua, niin he
myös tuntevat sinut kasvonpiirteiltä, joten vaikka jos tämä auttajasi huomaisikin sinut
ensimmäisenä ja piilottaisi sinun ajatuksesi, se ei auttaisi, jos joku muu yhdestätoista
sattuisi näkemään sinut." 

"Eipä kuulosta houkuttelevalta. Eikö ole olemassa mitään muuta tietä?" 

"Sitä  meidän  on  nimenomaan  etsittävä.  Ehkä  olisi  mahdollista  kuljettaa  sinut
johonkin  piilotettuna,  vaikkapa  pesulan  autossa.  Tietysti  parempi  olsi,  jos  voisit
käyttää  tunnelihissiä,  mutta  valitettavasti  tähän  rakennukseen  ei  ole  liitetty
hissiasemaa.  No,  pesulan  vaunusta  sinua  tuskin  arvattaisiin  etsiä,  joten  olisi
mahdollista, että sinä ehtisit sen alueen ulkopuolelle, mistä ulkona odottavat vainoajat
sinua haravoivat. Ja toisaalta he eivät tietäisi sinun lähteneen täältä, joten he eivät
myöskään keksisi yrittää tavoittaa sinun ajatuksiasi autosta." 

"Milloin minä siinä tapauksessa pääsisin lähtemään?" 

"Siinä  onkin  tämän mahdollisuuden  hankalin  kohta.  Nimittäin  pesulaan  viedään
täältä seuraavat kerran tavaraa ylihuomenna, jolloin sinä joutuisit odottamaan täällä
miltei kaksi päivää. Ja sinä aikana saattaisi  aivan hyvin joku jäsenistämme keksiä
sinut.  Ja  toisaalta,  jos  sinä  lähtisit  täältä  ylihuomenna,  joutuisit  myös odottamaan
monta päivää, ennen kuin sinun olisi mahdollista päästä meidän tukikohtaamme, sillä



yksi yhteysalus lähtee tänä yönä joskus kahden aikoihin, ja sitten seuraavan lähtöön
on aikaa ainakin viikko, enkä edes pystyisi kertomaan sinulle tarkkaa lähtöaikaa." 

Yhteysalus!  Tukikohta:  Siis  ilmeisesti  näillä  oli  jonkinlainen  avaruusalus
tukikohtana  jossakin  kohdassa  aurinkokuntaa.  Ja  siellä  siis  toimi  tämä korkeampi
johto. Tukikohta tuskin voisi olla maata kiertävällä radaLla, se olisi aivan liian helppo
havaita.  Ja  olisi  varmasti  havaittukin,  kun  ottaa  huomioon,  että  tukikohdan  on
täytynyt  olla  olemassa  ainakin  kaksikymmentä  vuotta.  Mutta  olihan aurinkokunta
täynnä vapaata tilaa. 

Ja jos näiden yhteysalukset olivat todella nopeita, voisi tukikohta olla missä tahansa
Pluton  radan  takanakin,  kun  Pluton  radallekin  pääsisi  vajaassa  puolessa
vuorokaudessa,  jos  kulkisi  vaikkapa  puolella  valon  nopeudesta.  Ja  näin  selittyisi
sekin, että neuvotteluun tukikohdan kanssa oli mennyt koko päivä. Tosin he olisivat
siihen saaneet lähettää vain yhden puheenvuoron suuntaansa, jos tukikohta oli Pluton
radalla. Tai pari kolme puheenvuoroa, jos se oli jossakin lähempänä. Ja tietenkin jos
se  olisi  vaikkapa  jonkin  sisäplaneetan  lähellä,  olisi  mahdollinen  miten  pitkä
keskustelu tahansa. 

"Siispä tuo keino ei ilmeisesti päde. Näyttää siltä, että minun olisi päästävä täältä jo
tänä iltana, ja vielä ehdittävä yhteysalukselle kahdeksi. Miten kaukaa tämä yhteysalus
lähtee?" 

"Alus on meidän tavanomaisella laskeutumispaikallamme noin viisitoista kilometriä
etelään kaupungin eteläisimmästä osasta." 

"Enpä taida sitten saada nukkua tänä yönä. Sinne ehkä ehtisi  kävellen, jos minä
pääsisin lähtemään välittömästi. Autiomaan hiekka on aika hidasta käveltävää." 

"Tuskinpa sinun kannattaa sinne kävellä. Sinun on saatava jostakin ilmatyynyalus,
sellaisethan ovat aika vaikeita havaita, jos niitä osaa käyttää taitavasti. Ja silloin sinun
ei tarvitse lähteä aivan heti. Mutta ensinhän meidän on keksittävä, miten sinä edes
pääset pois tästä talosta." 

"Eikö  täältä  sitten  ole  mitään  muuta  ulos  menevää  liikennettä  ennen  kuin  tuo
ylihuominen pesulakyyti?" 

"Ei ole. Mutta tietenkin me voisimme järjestää jotakin. Se kyllä herättäisi epäilyksiä
paitsi  niissä  yhdessätoista,  jotka  odottanevat  sinua  pihalla,  niin  myös  tavallisissa
kaupunkilaisissa." "Mutta parempaakaan mahdollisuutta ei tunnut olevan." 

"Ei niin, joten yritetään ainakin tätä." 

Bartok nosti puhelimen kuulokkeen pöydältään, ja puhui siihen muutamia hiljaisia
sanoja, joista Alec ei saanut selvää. 



"No niin. Minä pyysin, että Melin, siis tämä nuorukainen, joka äsken oli täälläkin,
veisi  sinut  ulos täältä siinä kahdeltatoista.  Hän käyttää tavallista sähköautoa,  joka
meillä on käytettävissä milloin tahansa. Näin sinulle jää riittävästi aikaa etsiä sopiva
tyynyalus, ja ehdit vielä sillä reilusti kahdeksi yhteysaluksen lähtöpaikalle." 

"Teillä ei ole siis käytettävissä ilmatyynyalusta?" 

"Valitettavasti ei ole. Emmekä me voi myöskään antaa käyttöösi painovoimaliidintä,
koska  me  emme  itsekään  saa  käyttää  niitä  täällä  yhteisössä,  joten  me  emme
myöskään säilytä niitä täällä." 

"Kuinka nämä yksitoista sitten voivat käyttää liitimiä tänä aamuna?" 

"Se  oli  erittäin  harvinaislaatuinen  erikoistapaus.  Yleensä  liitimiä  ei  saa  käyttää
maanpinnalla  liikuttaessa,  mutta  nyt  niiden  käyttäminen  on  ilmeisesti  katsottu
välttämättömäksi." 

"No minne tämä Melin sitten vie minut täältä?" 

"Sen  sinä  voit  valita  itse  sen  mukaan,  mistä  uskot  parhaiten  saavasi  käyttöösi
ilmatyynyaluksen.  Minä en tosiaankaan pysty neuvomaan sinulle,  mistä niitä olisi
löydettävissä." 

Mistä  voisi  saada  ilmatyynyaluksen?  Alec  ei  muistanut  ainoatakaan  tuttavaansa,
joka sellaisen omistaisi. Ne olivat sentään varsin kalliita laitteita. Fysiikan laitoksen
käytössä  niitä  taisi  olla  pari  kolme  kappaletta,  mutta  ne  olivat  hyvässä  suojassa
laitoksen  kellarissa,  niiden  varastaminen  oli  melkoisen  mahdotonta.  Mutta  eihän
hänen  tarvitsisi  sitä  varastaa!  Hän  voisi  sanoa  yövartijalle,  että  tarvitsi  liidintä
jossakin työasiassa, ja vartija ilman muuta antaisi aluksen hänen käyttöönsä. Tosin
vartija olisi automaattinen, mutta sitähän oli aivan yhtä helppo pettää kuin ihmistäkin,
kun se kerran kykeni noudattamaan näppäiltyjä ohjeita. 

"Fysiikan  laitokselta  minä  saisin  tyynyaluksen  aika  helposti,  luulisin,"  Alec
sanoi,"joten Melinin kai pitäisi viedä minut sinne."

"Käyhän se.  Sähköauto  kadulla  keskellä  yötä  tulee  kyllä  herättämään huomiota,
mutta sillehän ei nyt voi mitään. Sinä voit sanoa osoitteen Melinille itse sitten kun
lähdette matkaan." 

"Seuraavaksi  sinun  olisi  kai  parasta  näyttää  minulle  täsmälleen  se  kohta,  mihin
yhteysalus on sijoitettu, muuten sinne voi olla aika vaikea löytää." 

"Aivan,  aivan.  Sen paikka ei  tosin ole  aivan kiinteä,  se vaihtelee joitakin satoja
metrejä suuntaan jos toiseenkin, mutta tässä se yleensä on." 



Bartok  osoitti  yhtä  pistettä  pöydällään  olevassa  kartassa,  ja  Alec  painoi  paikan
tarkoin mieleensä. 

"Sinun on parasta kiertää sinne eteläkautta, ja olla paikalla jo jonkin verran ennen
kahta. Kiertäminen on tarpeen siksi, että sinne lähtevät tänä yönä myös ne yksitoista,
jotka  aamulla  ajoivat  sinua  takaa,  ja  he  luultavasti  kulkevat  suoraan  kaupungista
alukselle." 

"Eihän  minua  sitten  hyödytä  lainkaan  päästä  alukselle.  He  joka  tapauksessa
tappavat minut, jos yritän liftata kyytiin." 

"Älä ota sitä leikin asiana, sillä se ei ole sitä. Sinun on piilouduttava yhteysalukseen,
ja niin hyvin ettei sinua löydetä. He tuskin havaitsevat sinua, koska eivät arvaa etsiä
sinua sieltä. Mutta jos he huomaavat sinun ajatuksesi, he etsivät heti koko aluksen
läpikotaisin, ja siellä ei ole montakaan paikkaa, johon sinä voisit mennä piiloon." 

"Onko aluksella vartijoita ennen näiden yhdentoista tuloa?" 

"Ei  ole,  se  ei  tarvitse  niitä.  Aluksen  ylitse  voi  aivan  helposti  kävellä  sitä
huomaamatta, se on naamioitu niin hyvin." 

"Entä miten minä sitten löydän sen?" 

"Tämän laitteen avulla." 

Bartok otti  kirjoituspöytänsä laatikosta pienen harmaan rasian,  jonka kyljessä oli
pikkuriikkinen näyttötaulu. 

"Tämä laite osoittaa sinulle aina, millä suunnalla ja miten kaukana alus on. Mutta
sinun  on  käytettävä  tätä  mahdollisimman  vähän,  sillä  koska  tällä  voi  havaita
yhteysaluksen, niin myös jos yhteysaluksessa sattuu olemaan joku, hän voi havaita
tämän laitteen ja paikallistaa sinut sieltä käsin." 

Bartok  ojensi  rasian  Alecille,  joka  sujautti  esineen  taskuunsa  ensin  vähän  aikaa
tutkittuaan sitä, miten laite tehtävänsä teki, että osaisi käyttää sitä tarvittaessa. 

"Muuta tässä ei kai sitten olekaan. Lähdet sitten vähän ennen kahtatoista, ja menet
käytävään  kirjaston  eteen,  niin  Melin  hakee  sinut  sieltä  autolle.  Nyt  voit  mennä
vaikkapa  nukkumaan  siihen  saakka.  Et  varmaankaan  oli  nukkunut  aika  pitkään
aikaan, mikäli oikein arvaan?" 

"No en tosiaankaan ole. Minä nousin jo neljän aikaan aamulla, ja tuntuu siltä, että
ensi yöstä tulee aika rankka, joten uni lienee tarpeen." 



Juuri kun Alec oli lähdössä, ryntäsi nuori Melin huoneeseen edes koputtamatta. Hän
riensi heti Bartokin luokse, ja kuiskasi muutamia sanoja tämän korvaan. Ilmeisesti
sanat tekivät vaikutuksen Bartokiin, joka välittömästi huudahti: 

"Odotahan vähän, Alec. Nyt taisi käydä niin, että et saakaan kauneusuntasi. Melin
ilmoitti  juuri,  että  yksitoista  jäljittäjääsi  ovat  tulleet  tänne  alakertaan,  ja  sinut  on
tunnistettu. Niinpä sinä et voi lähteä tästä huoneesta alakautta. Sinun lienee parasta
lähteä  välittömästi,  mutta  nyt  sinä  joudut  kiipeämään  kattoja  pitkin,  ja  joudut
etsimään sen tyynyaluksen käyttöösi jostakin muualta, sillä enää emme voi antaa edes
autoa sinun käyttöösi." 

Bartokin  hätäinen  äänensävy  sai  Alecinkin  hermostumaan.  Luultavasti  mustat
hanmot olivat juuri aikeissa tulla tänne ylös katsomaan, missä hän oli. 

"Ei nyt aivan niinkään," Bartok vastasi Alecin ajatukseen. "He tulevat paremminkin
tarkistamaan, olenko minä jo tappanut tai tapattanut sinut. He ovat nimittäin vieläkin
siinä uskossa, että minunkin tehtäviini kuuluu tuhota sinut." 

"Miten minä sitten pääsen täältä pois?" 

"Sinun on kiivettävä tämän rakennuksen katolle,  mutta sen pidemmälle  minä en
valitettavasti  voi  sinua  neuvoa.  Katolle  pääset  ensin  menemällä  tuosta  ovesta
käytävään, ja sitten vähän matkaa käytävää pitkin." 

Bartok osoitti ovea, joka oli vastakkaisella puolella huonetta, kuin se ovi, mistä Alec
ja Melin olivat alunperin tulleet tänne sisälle. 

"Sen jälkeen sinun pitää mennä sisään kapeasta ovesta, joka johtaa hätäuloskäyntiin.
Se  on  kuilu,  jonka  seinämässä  on  tikkaat.  Tikkaiden  yläpäässä  oleva  luukku  on
lukossa,  mutta  avain  on  sisäpuolella,  joten  sen  ei  pitäisi  tuottaa  minkäänlaisia
hankaluuksia.  Katolta  vie  onneksi  kävelysiltoja  moneenkin  suuntaan,  joten  pääset
helposti muille katoille." 

Bartok avasi Alecille osoittamansa oven, toivotti hänelle hyvää onnea, ja sulki ja
lukitsi oven Alecin takana. Alec oli jälleen yksin. 



Viidestoista luku:

Pako
 
Alec käveli  lyhyen käytävän päähän,  ja kuten Bartok oli  sanonutkin,  sieltä  löytyi
kapea ja matalahko ovi, josta sopi mukavasti  kulkemaan kun kumartui hiukkasen.
Ovi  avautui  helposti,  ja  Alec  kömpi  siitä  sisälle  tarrautuen  samalla  kapeisiin
rautatikkaisiin, jotka oli maalattu punaisiksi ruosteenestoaineella. Hän veti olen kiinni
ja kapusi  tikkaiden yläpäähän, missä odotti  sisältäpäin avaimella avattava luukku,
niin kuin Bartok oli maininnutkin. 

Hän ryömi edelleen luukusta katolle, jolloin varauloskäytävän valot sammuivat, ja
sulki luukun juuri kun kuuli alhaalta ääniä, joista voi päätellä, että mustat takaa-ajajat
olivat  ehtineet  Bartokin  työhuoneeseen.  Alec  sai  myös  kuulla,  kuinka  lyhyen
keskustelun  jälkeen  hahmot  tulivat  samaan  käytävään,  jota  Alec  oli  livistänyt,  ja
alkoivat ilmeisesti tutkia varauloskäynnin. 

Alec  lukitsi  luukun  otettuaan  ensin  avaimen  pois,  ettei  sitä  enää  voisi  avata
sisäpuolelta. Avaimen hän heitti mahdollisimman kauas katon reunan yli toivoen, että
se osuisi viemäriin tai johonkin muuhun paikkaan, mistä sitä ei saisi käsiinsä. 

Vasta hetkeä myöhemmin hän tajusi, että paras paikka avaimelle olisi ollut katolla
luukun päällä, mistä sitä olisi takaa-ajajien kaikkein vaikein saada. Ja siitä avainta ei
kukaan varmasti lähtisi hakemaan päästäkseen luukun kautta katolle. Mutta sille ei
enää voinut mitään, joten oli toivottava, ettei kukaan sattuisi löytämään avainta. 

Vaikka  tuskinpa  sitä  kukaan  etsisikään;  olihan  todennäköisempää,  että  hahmot
etsisivät  jonkin  toisen  reitin  katolle,  kun  toisena  vaihtoehtona  olisi  avaimen
etsiminen. 

Alec jätti asian silleen, ja lähti etsimään tietä eteenpäin. Ensimmäiseksi hän käveli
katon ylitse sen pohjoisreunalle ja kulki kävelysiltaa pitkin seuraavalle katolle, joka
sattui olemaan samalla korkeudella kuin tämäkin. 

Takaa-ajajia ei ainakaan vielä kuulunut tuleviksi ulos. Ehkäpä Bartok oli keksinyt
jotakin viivyttääkseen heitä, jotta Alec ehtisi mahdollisimman kauas. Ja Alec kiiruhti
parhaansa mukaan. Hänellä ei vielä ollut paljoakaan suunnitelmaa siitä, miten hän
pääsisi yhteysalukselle hengissä, mutta sillä ei vielä ollut niin väliäkään. 

Kyyryssä  juosten  Alec  eteni  katon  poikki,  ja  laskeutui  sitten  paloportaita  pitkin
kadulle. Ja samassa hän keksi, miten hän pääsisi päämääräänsä. Hänhän voisi ajaa
tunnelihissillä fysiikan laitokselle, ja silloin saisi helposti ilmatyynyaluksen käsiinsä.
Tuskinpa  takaa-ajajilla  oli  käytössään  mitään  tunnelihissiä  nopeampaa
maakulkuneuvoa.  Tällä  tavoin  hän  tosin  tulisi  autiomaahan  paljon  liian  aikaisin,
mutta sille ei voinut mitään. 



Portaiden alapäässä ei ollut ketään odottamassa, joten luultavasti takaa-ajajat eivät
vieläkään  olleet  havainneet  häntä.  Katutasossa  oli  lamppujen  ansiosta  vähän
valoisampaa kuin katolla. Mutta täälläkin voi suuntaan, jossa ei ollut lamppuja, nähdä
vain kymmenkunta metriä, ja sen jälkeen seurasi täydellinen pimeys. Olihan kello jo
sentään pariakymmentä minuuttia vaille kymmenen illalla. 

Alec  juoksi  nopeasti  useiden  kulmauksien  ympäri,  ennen  kuin  löysi
tunnelihissiaseman. Se oli koillinen kuusi -asema. Hän aikoi juuri rynnätä portaikkoa
pitkin alas, kun hän havaitsi, että portaiden alapäässä häntä odotti yksi takaa-ajajista,
jolla nyt jälleen oli yllään musta kaapu ja musta huppu. Kasvonpiirteiltään tämä oli
ilmiselvä nainen, mutta se ei varmasti tehnyt häntä yhtään vähemmän vaaralliseksi. 

Alec kääntyi heti  takaisin ja sai havaita,  ettei nainen lähtenyt seuraamaan häntä,
vaan jäi vartiopaikalleen puhuen ilmeisesti ranteessaan olevaan radiopuhelimeen tai
vastaavaan. Nyt oli pidettävä kiirettä, jos tahtoi ehtiä tunnelihissiin, ennen kuin kaikki
paikalliset asemat olisivat miehitettyinä. 

Alec  jatkoi  samaa  katua  vain  seuraavaan  kulmaukseen  saakka  ja  kääntyi  sitten
vasemmalle, mistä hän löysi katuviereen nojaavan skootterin, joka kuului ilmeisesti
joilekulle yökierrosta tekevälle poliisimiehelle. Alec ei kuitenkaan epäröinyt käyttää
tätä  mahdollisuutta  hyväkseen,  vaan  sieppasi  skootterin  välittömästi  käyttöönsä.
Ajokkia käynnistäessään hän näki juuri poliisin kypärän pistävän esiin kulman takaa,
ja kypärää seurasi roteva poliisi, joka heti havaitsi Alecin aikeet. Juuri kun Alec sai
skootterin  liikkeelle,  lähti  poliisimies  juoksemaan  häntä  kohti,  ja  Alec  lähti
painamaan mahdollisimman kiireellä toiseen suuntaan. 

Jonkin aikaa kääntyiltyään sokkeloisissa kadunkulmauksissa hän löysikin seuraavan
hissiaseman, tällä kertaa koillinen nelosen, joka Alecin tietojen mukaan oli koillinen-
järjestelmän läntisin asemapaikka. 

Alec  pysäytti  skootterin  ja  piilotti  sen  mahdollisimman  näkymättömiin  erään
korttelin  seinänvierustalle  lähelle  asemaa,  ja  laskeutui  itse  hissitasoon.  Nyt  oli
lipunmyyjänä  jo  automaatti,  jolle  Alec  antoi  ohjeet  myydä  hänelle  lippu  fysiikan
laitoksen kellarissa olevalle asemalle. 

Alec oli oikeastaan tyytyväinen kohdatessaan koneen, sillä inhimillinen myyjä olisi
saattanut  epäillä  matkustajaa,  joka  ensin  kaahaa  poliisin  skootterilla  aseman
portaikon  ohitse  ja  harppoo  hetken  kuluttua  alas  hissiasemalle.  Mutta  kone  ei
välittänyt mitään tällaisista asioista. 

Ja varmasti  ihminen olisi  asettanut epäilyttäväsi  hänen asunaan olevan valkoisen
kaavun, joka ei ilmeisesti kuulunut hänelle koska oli useita numeroita liian suuri. Ja
aivan hyvin ihminen olisi saattanut tunnistaa hänen Alec Hariadaniksi, jolle valkoinen
kaapu ei varmasti ollut asianmukainen asu. 



Onnekseen  Alec  sai  myös  huomata,  ettei  metalliesineiden  paljastaja  havainnut
Bartokin  antamaa  harmaata  rasiaa,  joka  hänellä  yhä  oli  taskussaan.  Joko  laite  ei
havainnut sitä, tai sitten rasia ei millään tavalla muistuttanut asetta. 

Niinpä  hän  vain  nousi  yhden  hengen  hissivaunuun,  asetti  saamansa  lipun
reikäkorttipäätteeseen, ja antoi automatiikan viedä hänet perille. Kymmenen minuutin
kuluttua  vaunu  pysähtyi  fysiikan  laitoksen  alle,  ja  Alec  nousi  paikalliselle
asemasillalle. Tämä oli hänen tuttua maaperäänsä, ja täällä hänestä tuntui, että hän oli
paljon paremmassa turvassa kuin tuntemattomassa kaupungin pohjoisosassa.

Ensimmäiseksi  hänen olisi  löydettävä  tavallisia  vaatteita.  Täällähän saattoi  vielä
aivan hyvin olla hänen tuttaviaan työssä, ja he varmasti ihmettelisivät hänen asuaan.
Tietenkin hän toivoi, ettei kohtaisi ketään, sillä yhtälailla saatettaisiin hämmästellä
sitä,  että  hän  oli  ollut  poissa  koko  päivän,  ja  sitten  yht'äkkiä  ilmestyi  paikalle
iltayöstä. 

Alakerroksessa  ei  ollut  vaatekomeroita,  joten  Alec  nousi  maanpinnan  tasolla
olevaan  kerrokseen.  Mutaman  hämärän  käytävänpätkän  käveltyään  hän  löysi
pukeutumishuoneen,  joka  oli  laitoksen tutkijoiden ja  työntekijöiden käytössä.  Nyt
huoneessa  ei  ollut  ketään,  mutta  sen  sijaan  siellä  oli  koko  joukko  vaatteita,
enimmäkseen valkoisia suojapukuja. Mutta hetken kuluttua Alec löysi myös aivan
tavallisen  harmaan  puvun,  jossa  häntä  ei  voisi  mitenkään  erottaa  tavanomaisesta
pukeutumisestaan. Tosin puku oli hiukan liian suuri, mutta sitä tuskin huomasi. 

Nopeasti  Alec  vaihtoi  puvun  ylleen  ja  piilotti  valkoisen  kaavun  yhteen
vaatekomeroista, jossa kaikki entisetkin vaatteet olivat valkoisia. 

Vasta nyt häntä alkoi vähin erin ihmetyttää se, että hän oli ilman muuta uskonut
Bartokin  kertomuksen,  vaikka se  kaikin  puolin oli  aika paljonkin  järjenvastainen.
Mutta toisaalta se oli ainoa järkevän tuntuinen selitys, jonka hän oli aamun ja päivän
tapahtumille  saanut.  Ja  tämä  kertomus  liitti  mukaan  senkin  mahdollisuuden,  että
hänen avaruusmiesunensa olivat olleet jonkinlaisia ennakkoaavistuksia. 

Mutta  voiko  Bartokiin  luottaa?  Jospa  hän  tahtoi  johdattaa  Alecin  ansaan,  viedä
hänet  autiomaahan,  missä  hänen  olisi  helpompi  tappaa?  Houkutella  hänet  sinne
tekaistun muukalaiskertomuksen avulla? Mutta tässä tilanteessa ei kyllä voinut tehdä
muuta kuin kokeilla,  oliko Bartokin kertomus tosi.  hän ei  voinut enää paljoakaan
perääntyä tulematta teloitetuksi, eikä etenemistapojakaan näyttänyt olevan muita. 

Hän  jätti  pohdinnan  sikseen  ja  lähti  etsimään  vajaa,  jossa  ilmatyynyaluksia
säilytettiin. Hän tiesi alusten olevan kellarikerroksessa, mutta tunnelihissistä tultuaan
hän oli tarkistanut sen kellarin osan, eikä sieltä ainakaan johtanut ovia muuanne kuin
pintakerrokseen. Niinpä tyynyalusvajaa oli etsittävä jostakin muusta kellarin osasta. 



Alec tunsi rakennuksen maanpinnan tasolla olevan kerroksen erittäin hyvin, joten
hän  tunsi  kaikkien  kellariin  vievien  portaikokojen  sijainnit.  Mutta  kellaria  hän  ei
tuntenut.  Joten  portaikot  oli  läpikäytävä  yksitellen,  ja  oli  etsittävä  osasto,  jossa
aluksia pidettiin. 

Hyvällä onnella hän sattuikin alushalliin jo toisella yrityksellä. Alushalli oli aivan
rakennuksen eteläosassa, siten että sen ulko-ovet aukesivat kohti hiukkaskiihdyttimiä.
Alec ilmoitti päätteen avulla hallin tietokoneelle, että hän tarvitsi ilmatyynyaluksen
tehdäkseen  magneettikenttähavaintoja  lineaarikiihdyttimen  ulkopuolella.  Näin
nopeasti hän ei keksinyt parempaakaan tekosyytä, joten tämä sai kelvata. Hänen oli
vielä ilmoitettava laitteella nimensä, ja tunnistutettava itsensä sormenjälkien avulla,
ennen kuin laite luovutti hänelle avaimet ilmatyynyalukseen. 

Kun hän näin oli ilmoittanut tietokonevartijalle keksityn tehtävänsä, kaikki ovet ja
portit avautuivat automaattisesti, ja hän pääsi kaikessa rauhassa ajamaan äänettömällä
aluksella  ulos  hallin  vilttoa  käytävää  pitkin  tullen  himmeillä  valonheittimillä
valaistulle  pihalle.  Missään  ei  näkynyt  ainoatakaan  ihmisolentoa,  ja  Alec  lähti
rauhallisin  mielin  ajamaan  aivan  normaalia  vauhtia  kohti  lineaarikiihdyttimen
länsipäätä kiertääkseen sen. Hän ei ehkä olisi ollut aivan yhtä rauhallinen, jos olisi
tiennyt näkevänsä kaupungin tänä yönä viimeisen kerran elämässään. 

Erämaa  oli  kylmä  ja  rauhallinen,  eikä  Alec  voinut  olla  ihalematta  kirkasta
tähtitaivasta.  Miltei  täysi  kuu  paistoi  kirkkaana  tulivuoren  rinteeltä  muodostaen
Alecin ajoneuvosta pitkän varjon. 

Nopeasti Alec saavutti kiihdyttimen länsipään, mutta koska hänellä vielä oli paljon
aikaa, hän päätti kiertää kertaalleen koko kaupungin ympäri nähdäkseen, millainen
Fysikon City oli  yöllä.  Hänen oli  pysyteltävä liikkeellä,  vaikka hän olisi  halunnut
jäädä fysiikan laitokselle nukkumaan, sillä hän oli varma, että takaa-ajajat saattaisivat
ehtiä fysiikan laitokselle millä hetkellä hyvänsä. 

Niinpä hän kääntyikin kiihdyttimen länsipäästä kohti pohjoista ajaen noin puolen
kilometrin etäisyydellä kaupungin laidasta. Kaikkialla paloi vielä valoja, mutta näin
kaukaa katsoen ne olivat himmeämpiä kuin kirkas kuutamo, vaikka ylivoimaisesti
voittivatkin  tähdet.  Sieltä  täältä  kuului  hiljasta  melua,  joka  varmasti  johtui
huvittelevista ihmisistä, tai niistä harvoista autoista joita kaupungilla oli liikkeellä.
Tosin sähköautot olivat hyvin hiljaisia, ellei niitä käyttänyt suurilla kierroksilla, mutta
kuulaassa yössä äänet kantautuivat hyvin helposti. 

Emi  Koussin  suunnalta  kuului  hiljaista  murinaa.  Aikoiko  vuori  kenties  pitkästä
aikaa  purkautua?  Edellisestä  kerrasta  oli  varmasti  jo  vuosituhansia,  mutta  eihän
mikään kai estänyt sitä vielä vanhuuden päivillään osoittamasta voimiaan.  Murina
hiljeni kuitenkin nopeasti, kuin vuori olisi yht'äkkiä muuttanut mielensä ja siirtänyt
uuden purkauksen toisen ikuisuuden päähän. 



Alec ajoi edelleen kohti pohjoista, kunnes kaupunki pikkuhiljaa kääntyi päin itää, ja
samalla  ensimmäiset  kasteluympyrät  tunkeutuivat  hänen  ja  kaupungin  väliin.
Pimeässä  ne  näkyivät  pikimustina  renkaina  kuutamoista  autiomaata  vasten,  kuin
vastakohtana erämaata valoisammalle kaupungille. 

Kaupungin  tässä  reunassa  kasteluympyrät  kehystivät  kaupunkia  vain
puolenkymmenen ympyrän levyisenä raitana, joka vähitellen leveni itää kohti. Niinpä
Alecin oli  siirryttävä jonkin verran kauemmaksi  kaupungin laidasta,  koska hän ei
halunnut  ajaa  kastelurenkaiden välisiä  teitä  pitkin,  Erämaassa  sen  paremmin  kuin
kastelualueillakaan ei tähän aikaan liikkunut ainoatakaan ihmisolentoa. Edes poliisi ei
katsonut  aiheelliseksi  kaupungin vartioimista ulkopuolelta,  siihen tuhlautuisi  aivan
liian paljon miehiä ja aikaa. 

Peltokaista leveni nopeasti, ja pian Alecin oli pakko siirtyä viljelysten keskelle, ettei
ajautuisi  kymmenien  kilometrien  päähän  kaupungista.  Nyt  hän  oli  sen  kohdan
pohjoispuolella, jossa hän oli aamulla piileksinyt mustakaapuisia, ja hän päätti kiertää
katsomaan, millainen paikka oli ollut. Hänen ei tosin ehkä olisi turvallista mennä niin
lähelle kaupunkia, mutta riski ei kuitenkaan ollut järin suuri, joten hän päätti ottaa
sen.

Hän kääntyi  yhtä ympyröiden välistä  tietä  suoraan etelään,  ja lasketteli  kaikessa
rauhassa  kohti  kaupunkia.  Tässä  osassa  viljelyalueita  kasvatettiin  monia  muitakin
hedelmäpuita  kuin  banaaneja.  Siellä  olivat  tavattavissa  miltei  kaikki  normaalisti
Välimeren ympäristössä kasvavat viljeltävät puut, samoin kuin joitakin Itä-Aasiasta
juurensa juontavia lajeja. Siellä kasvoi luumuja, kaikkia sitrushedelmiä, persikoita,
kirsikoita, ja yleensä miltei kaikkea, mitä vain voi toivoa löytävänsä.

 
Alec  oli  vähällä  ajaa  aamuisen  banaanirenkaan  ohitse,  koska  yössä  se  oli

samannäköinen kuin muutkin renkaat,  mutta  keksi  sen sijainnin sitten siitä,  miten
lähelle  hän  oli  tullut  kaupungin  pohjoislaitaa.  Nyt  täällä  ei  näkynyt  ainoatakaan
mustahuppuista, 

eikä Alec ollut odottanutkaan niitä näkevänsä. Paljon todennäköisemmin ne olivat
menneet fysiikan laitokselle, ja sieltä hajaantuneet kaikkialle häntä etsimään. Onneksi
tämäntyppinen alus ei jättänyt kovin suuria jälkiä edes erämaan hiekkaan.

 
Kierrettyään banaanirenkaan ympäri Alec suuntasi takaisin vähän pohjoisemmaksi.

Nyt  hän  jatkoi  nopeammin  ja  kiersi  edelleen  itään  päin  kääntyen  sitten  hetkeä
myöhemmin miltei kohtisuoraan etelään. Siellä kaupunki päättyi suoraan tulivuoren
rinteen juureen, niin ettei vuoren ja kaupungin välistä voinut ajaa ilmatynyaluksella,
jos,  kuten  Alec,  halusi  pysytellä  mahdollisimman  paljon  hiekalla.  Hiekan  päällä
ajaminen oli tiettävästi hiekan joustavuudesta johtuen jonkin verran teillä ajamista
mukavampaa. 

Siksi Alec päätti kiertää vuoren sen itäpuolelta. Vaikka matka näin pitenisikin useita



kymmeniä  kilometrejä,  oli  hänellä  sentään  vielä  useita  tunteja  ylimääräistä  aikaa
käytettävissään. Vuori nousi mahtavana hänen edessään, ja hän lähti kiertämään sitä
aivan lähellä rinteen juurta. Hänen lähellään kiersivät mahtavat laavasuojavallit, jotka
oli  rakennettu  kaiken  varalta  tulivuoren  rinteille.  Tosin  useat  tulivuorialan
etevimmistä asiantuntijoista olivat toisistaan riippumatta osoittaneet, ettei Erni Koussi
purkautuisi enää koskaan. 

Valleina toimivat kolmen metrin korkuiset ja parin metrin paksuiset betoniseinämät,
jotka  oli  valettu  erityisen  vaikeasti  sulavasta  betonilaadusta.  Vallien  tarkoitus  oli
ohjata mahdollinen laava kaupungin itä- ja eteläpuolille, siis poispäin kaupungista.
Vallit  olivat  paljon  normaaleja  tulivuorivalleja  vähäisemmät,  sillä  valleja
rakennettaessa  oli  tiedemiesten  lausuntoja  otettu  ehkä  tarpeettomankin  paljon
huomioon. 

Vuori  äänteli  jälleen,  ja  kaiken  varalta  Alec  ohjasi  tyynyaluksen  kauemmaksi,
vaikka olikin varma, ettei mitään hätää ollut. Vuorihan oli äännellyt hyvinkin usein
varsinkin edellisellä vuosisadalla, mutta viimeaikoina se oli ollut epätavallisen kauan
täysin äänettömänä. 

Ja nyt vuori oli päättänyt osoittaa kykynsä. 

Juuri kun Alec oli ehtinyt turvallisen kauaksi, nousi kraaterista ensin mahtava pilvi
mustaa  savua,  ja  sitä  seurasi  oranssinkeltainen  tuhkasuihku,  joka  ainakin  väristä
päätellen oli hehkuvan kuuma. 

Tuhkasuihku  kohosi  useiden  kilometrien  korkeuteen  aivan  kuin  valtavia
luonnonvoimia ohjaksissaan pitävä tulppa kraaterin pohjalla olisi lopultakin auennut.
Suihku valaisi koko lähitienoon voittaen kirkkaan kuutamonkin, ja pian purkauksen
jälkeen alkoi kaikkialla sataa pieniä tuhkahiutaleita. 

Alec  katseli  näytelmää  lumoutuneena  välittämättä  satavasta  tuhkasta,  ja  edes
ajattelematta sitä vaaraa, mihin Fysikon City oli joutumassa. Jos vuori nyt vielä alkoi
syöstä laavaa, katkeaisi ainakin kaupungin sähkönsaanti täksi yöksi, kunnes aamulla
saataisiin varamenetelmänä toimivat aurinkokennot käyttöön. Ja laavan purkautuessa
saattaisivat suojavallit osoittautua aivan liian mitättömiksi, ja laava saattaisi haudata
alleen koko kaupungin kaakkoisnurkkauksen,  sekä lineaarikiihdyttimen ja fysiikan
laitoksen. 

Monet  tiedemiehet  tulisivat  repimään  partojaan,  mikäli  heillä  sellaiset  sattuisi
olemaan, kun he joutuisivat toteamaan tähän saakka varmoina pitämänsä menetelmät
hatariksi.  Emi  Koussista  oli  onnistuttu  täysin  varmasti  todistamaan,  ettei  se  enää
milloinkaan päästäisi laavaa ulos. Tosin ennustus saattaisi vieläkin käydä toteen, jos
vuori nopeasti lopettaisi jättäen purkauksensa vain tuhkaan ja savuun, mutta se tuskin
oli todennäköistä. 



Mutta Aleciin tulivuorentutkijoiden ongelmat eivät kuuluneet millään tavalla, joten
hän  voi  katsella  näytelmää  kaikessa  rauhassa.  Kaupunkikin  oli  heräämässä
seuraamaan sitä. Hälytyssireenit ulvoivat kaupungin tällä laidalla, ja kaikille katoille
kerääntyi ihastelevia ihmisiä, jotka eivät ainakaan vielä näyttäneet välittävän heitä
uhkaavasta vaarasta. Erikoisryhmiä alkoi kerääntyä lähistölle seuraamaan tilannetta.
Heidän  tehtävänsä  oli  ilmoittaa  välittömästi  kaikista  mahdollisista  muutoksista,  ja
etenkin siitä,  mille puolelle vuorta mahdolliset vuodot valleista tai sivukraatereista
tulisivat  syntymään.  Monissa  tulivuorten  varjossa  elävissä  kaupungeissa  tämä  oli
rutiinia, mutta Fysikon Cityssä tilanne oli nyt syntynyt ensimmäisen kerran. 

Eikä kestänyt kauaakaan, kun mahtava laavavirta lähti nousemaan kraaterin reunan
ylitse  haihduttaen  savuna  edestään  ne  harvat  kasvit,  jotka  olivat  onnistuneet
pureutumaan kiinni kuivaan kallioon. Laava oli jäykkää, mutta kuitenkin nestemäistä,
ja loisti sokaisevan kirkkaana jäähtyen vähitellen sitä mukaa kun se laskeutui rinnettä
alemmas.  Uskollisesti  laavavirta  seurasi  sille  asetettuja  esteitä  kaupunkilaisten
helpotukseksi. Virtaus oli niin hidasta, ettei laavalla ollut tarvetta tunkeutua vallien
ylitse. 

Nyt  kraaterista  sinkoili  tuhkan lisäksi  pieniä  kivenkappaleita,  joista  jotkut  miltei
tavoittivat  Alecin,  vaikka  hän  oli  ajokkeineen  parin  kilometrin  päässä  vuoren
itärinteen  itäpuolella.  Täältä  saakka  hän  ei  kyennyt  näkemään  vuorta  tarkkailevia
ihmisiä, jotka lähempää näkyivät kirkkaassa valossa aivan selvästi. Mutta tulivuoren
yönäytös erottui kirkkaana ja selvänä. 

Vuoren  yläpuolelle  oli  kertynyt  synkkä  savupilvi,  joka  esti  kuuta  näkymästä
kaupungin  kaakkoisosaan.  Ilmeisesti  kaupunkikin  oli  kivi  ja  tuhkasateen
pommitettavana. 

Synkkää pilveä valaisivat jatkuvasti nousevat uudet hehkuvat kappaleet, jotka saivat
tunnelman  näyttämään  suorastaan  keskiaikaiselta  kiirastulelta.  Äkisti  lisäsivät
hälytyssireenit uudella ulvaisulla lisäaineksia tunnelmaan. Äänistä päätellen johonkin
valliin  oli  syntynyt  murtuma  kaupungin  puolelle.  Alec  halusi  oikeastaan  palata
kaupunkiin seuraamaan tilannetta, mutta Alecin oli jatkettava matkaansa. 

Kaupungin  kaakkoisosaa  varmaankin  juuri  alettiin  evakuoida  kohti  länttä  ja
pohjoista.  Kaakkoisosassa ei  enää kenenkään olisi  turvallista pysytellä.  Kaukaakin
Alec  saattoi  nähdä,  että  kaupungin  tavanomaiset  valot  olivat  sammuneet,  ja
sähkölaitokset  olivat  lopettaneet  toimintansa.  Ainoana  valolähteenä  toimivat  nyt
tulivuoren lisäksi  ne sadat  tuhannet  akuilla  toimivat  laitteet,  joita  kaupungissa  oli
sytytetty. 

Alec olisi halunnut vielä seurata tilannetta, mutta hänen oli lähdettävä, sillä kun hän
sattumalta vilkaisi  kelloonsa,  hän huomasi  sen olevan jo muutamia minuutteja yli
yhden. Oikeastaan hänen oli  jo kiiruhdettava ehtiäkseen määränpäähänsä varmasti
ennen  kahta.  Etelän  kautta  kiertäen  tulisi  matkaa  yhteysalukselle  nimittäin  yli



viisikymmentä kilometriä. 

Alec lähti suoraan etelään siitä kohdasta, jossa hän juuri sattui olemaan, eli kahden
kilometrin päästä Emi Koussin itärinteen juurelta itäänpäin. Alec ajoi suoraviivaisesti
hieman  yli  kaksikymmentä  kilometriä,  ja  kääntyi  sitten  kohti  länttä.  Hän  tiesi
yhteysaluksen  laskeutumispaikan  olevan  hänestä  länsiluoteeseen,  mutta  hän  päätti
ensin jatkaa suoraan sen eteläpuolelle,  jotta ei varmasti  törmäisi  alukselle tuleviin
takaa-ajajiinsa. 

Vielä ei ollut tarvista käyttää Rainer Bartokin antamaan suuntimalaitetta. Eikä Alec
aikonut käyttää sitä ennen kuin se olisi  aivan välttämätön,  sillä ainahan aluksessa
saattoi olla joku, joka havaitsisi  hänen suuntimensa.  Tai ainakin siellä saattoi olla
automaattisia  havaintolaitteita,  jotka tallentaisivat  tiedon suuntimen ilmestymisestä
muistiinsa. 

Ja ilmitulemista Alec halusi kaikkein viimeiseksi. Vielä hän ei ollut miettinyt sitä,
miten pääsisi  aluksen sisälle,  vaikka olikin varma, että se tulisi  olemaan vaikeata.
Etenkin  jos  siellä  sattui  olemaan  joku  elävä  tarkkailija.  Mutta  Bartokin  sanojen
mukaan  saattaisi  itse  aluksenkin  löytäminen  tuottaa  hankaluuksia,  ja  se  oli  nyt
päällimmäinen ongelma. 

Kun Alec arvioi olevansa aluksen lähtöpaikan eteläpuolella,  hän kääntyi suoraan
pohjoiseen  toivoen  voivansa  löytää  aluksen  tarvitsematta  turvautua
suuntimalaitteeseen. Sehän ilman muuta olisi kaikkein turvallisin vaihtoehto. 

Mutta  ajeltuaan  neljännestunnin  verran  ristiin  rastiin  alueella,  jolla  arvioi
lähtöpaikan  olevan,  hän  saattoi  huomata,  ettei  aluksen  löytäminen  ollut  niinkään
helppoa  kuin  mitä  hän  oli  ajatellut  sen  olevan.  Hän  oli  varma,  että  Bartok  oli
näyttänyt kartalta tämän paikan, mutta hän ei voinut löytää merkkiäkään aluksesta.
Tuskinpa erämaahan voi piilottaa mitään niin hyvin, ellei sitä sitten ollut kaivettu
miekkaan. Oliko alus kenties jo lähtenyt, vai oliko Bartok antanut tai saanut itsekin
vääriä tietoja aluksen sijainnista? 

Alec etsi taskuistaan suuntimalaitetta jonka Bartok oli antanut. Ei alusta näyttänyt
voivan löytää ilman sitä. Mutta sitä ei löytynyt. Alec muisti, että laite oli jäänyt hänen
yllään  olleen  valkoisen  kasvun  taskuun,  kun  hän  oli  vaihtanut  vaatteita  fysiikan
laitoksella. 

Nyt  hänellä  tosiaan  oli  ongelma.  Hänellä  ei  ollut  aavistustakaan  siitä,  miltä
suunnalta hänen oli etsittävä alusta. Eikä hänellä ollut käytettävissään suunninta, joka
oli nimenomaan tehty etsimään tätä alusta. 

Oli kai keksittävä jokin muu keino. Ensimmäiseksi Alec kokeili menetelmää, joka
perustui siihen mahdollisuuteen, että alus toimisi ydinenergialla. Ilmatyynyaluksessa
oli nimittäin jonkun sitä käyttäneen tutkijan jäljiltä fissio- ja fuusioenergian lähteiden



havaitsemiseen  tarkoitettuja  välineitä.  Niitä  oli  ilmeisesti  käytetty  vanhojen
ydinjätevarastojen  vaarallisuuksien  tutkimiseen,  laitteethan  ilmaisivat  välittömästi,
jos joku jätesäiliöistä sattuisi vuotamaan. Mutta laitteet kykenivät myös havaitsemaan
ydinenergiaa  hyväkseen  käyttävän  laitteen,  jos  sitä  ei  ollut  suojattu  äärimmäisen
huolellisesti. 

Alec  haravoi  alueen  uudelleen  teknisiä  apuvälineitä  käyttäen.  Mutta  hänen
etsintänsä tuloksesta voi nytkin vetää vain kolme mahdollista johtopäätöstä; alus ei
käyttänyt  ydineneriaa,  tai  siitä  ei  suojauksen  vuoksi  lähtenyt  vähäisintäkään
hajasäteilyä, tai sitten alus ei ollut näillä main. 

Hän  pysäytti  aluksensa  matalalle  hiekkadyynille  kahden  suuremman  dyynin
välimaille,  ja  nousi  seisomaan  oikoakseen  hieman  jalkojaan.  Ja  vasta  istuimelta
noustessaan hän havaitsi, että yksi aluksen mittareista osoitti maaperän tällä kohdalla
olevan useita asteita normaalia lämpimämpää. 

Alus oli siis sittenkin haudattu hiekkaan, vaikka Alec oli alun alkaen ollut varma,
ettei niin suurta esinettä yksinkertaisesti kannattanut haudata. Hautaamisesta yleensä
jäi  jälkiä,  ja  lisäksi  se  vaatisi  suunnattoman  työmäärän.  Aluksen  hautaamiseen
tarvittaisiin usealtakin mieheltä monen tunnin työ. 

Mutta ilmeisesti näillä avaruusmuukalaisilla oli siihen varaa. Ja miksikäs ei, jos he
kerran olivat olleet maassa jo parikymmentä vuotta, tuskin heillä olisi niin kiireellisiä
asioita,  ettei  salaisuuden säilyttämiseen voisi  uhrata  muutamaa tuntia.  Alec ryhtyi
käsin kaivaen etsimään oviaukkoa. Valitettavasti ilmatyynyaluksen vakiovarusteisiin
ei kuulunut lapiota, alusta kun ei koskaan joutunut kaivamaan ylös liejuisesta tiestä. 

Ja  vasta  nyt  Alec  keksi,  missä  jekku  piili.  Alusta  ei  suinkaan  ollut  haudattu
hiekkaan, vaan sen pinta yksinkertaisesti oli täydelleen hiekan näköistä ja tuntuista
ainetta. Sitä ei voinut erottaa tavallisesta hiekasta, ellei yrittänyt kaivaa sitä. Pinnoitus
oli täsmälleen saman näköistä kuin normaali autiomaahiekka, ja se jopa jousti jalan
alla  aivan normaalisti  ja  palautui  valumalla  juuri  sen  verran  kuin hiekka ainakin.
Mutta se ei ollut hiekkaa, sillä se oli tiukasti kiinni. Ainakaan Alecin voimat eivät
riittäneet sen irrottamiseen. 

Tämä siis varmasti oli etsitty alus, josta peräti aluksen ja tavallisen hiekan välinen
rajaus oli naamioitu niin hyvin, että Alec ei pystynyt sitä näkemään. 

Nyt  vain  oli  löydettävä  sisäänkäynti.  Siinäkin  oli  omat  ongelmansa,  sillä
.hiekkakummussa ei erottunut yhtään ylimääräistä piirrettä,  se tosiaan näytti  aivan
tavalliselta viattomalta dyyniltä. Mutta hyvä onni auttoi Alecia jälleen, sillä kun hän
oli hetken aikaa kävellyt edestakaisin kummun päällä, ja kiertänyt muutamia kertoja
sen  ympäri,  avautui  hänen  eteensä  pieni  pyöreä  ovi,  josta  mahtui  kävelemään
hiukkasen kumartuen. Ilmeisesti hän oli vahingossa painanut oven jotakin kytkintä. 



Alec oli  jo astumassa sisälle,  ennen kuin hän keksi,  että hänen olisi  piilotettava
ilmatyynyalus jonnekin. Sitä ei noin vain sopinut jättää yhteysaluksen katolle sinne
kohta  saapuvien  omistajien  hämmästeltäväksi.  Alec  päätti  vain  ajaa  aluksen
etelänpuoleisen  dyynin  taakse,  toivoen  etteivät  mustat  hahmot  keksisi  tullessaan
kiertää sitä kautta. Jäljet hän takaisin tullessaan lakaisi parhaansa mukaan takaansa
kangasrievulla, jonka hän oli löytänyt ilmatyynyaluksen tavarasäiliöstä. Ehkä se ei
ollut mikään paras suojaus, mutta tuskinpa jälkiä näkisi, jos ei varta vasten tietäisi
niitä etsiä. 

Yhteysaluksen luokse tultuaan Alec vielä lakaisi muita paikkoja tarkemmin jäljet
pienen oven lähistöltä ja aluksen päältä, missä hän oli kävellyt jonkin verran. Sitten
hän astui ovesta sisälle, ja sulki oven jäljessään. 

Yhteysalus oli pieni, mutta ilmeisen kodikas. Siihen kuului vain yksi varsinainen
hytti, jossa olivat ohjauslaitteet sekä viestintälaitteet, jotka tosin olivat Alecille liian
vaikeita  ymmärtää.  Tämän  osan  lisäksi  alukseen  kuului  valtava  määrä  pieniä
komeroita, jotka oli yhdistetty päähuoneeseen kapeilla teräsovilla.

Ne  näyttivät  olevan  ainoat  paikat,  jotka  mahdollisesti  voisivat  tarjota  Alecille
piilopaikan matkan ajaksi. Alec havaitsi, että hänellä olikin jo kiire. Hänen kellonsa
osoitti  viittä  vaille  kahta,  ja  yksitoista  virallista  matkustajaa  sattaisivat  ilmestyä
paikalle millä hetkellä hyvänsä. 

Niinpä hän ryhtyi tutkimaan sivukomeroita. Kolme ensimmäistä hänen avaamistaan
sihahtivat  ilkeästi  ennen  avaamistaan,  mistä  Alec  voi  päätellä  niiden  olevan
ilmatiiviitä, mahdollisesti jopa tyhjiöitä. Niihin ei olisi terveellistä piiloutua. Mutta
neljäs  ovi  oli  aivan  tavallinen  vaatekomero,  jossa  roikkui  muutamia  samanlaisia
yönmustia kaapuja, joissa yksitoista hahmoa olivat häntä aamulla ahdistelleet. 

Paremman  puutteessa  Alec  piiloutui  tänne  istuutuen  mahdollisimman  mukavasti
komeron pienelle lattiapinta-alalle. Onneksi komerossa ei ollut säleovea, tai muuta
vastaavaa, joten häntä ei voinut nähdä aluksen päähuoneesta. 

Mutta  mitä  hän  tekisi  jos  joku  sattuisi  avaamaan  oven?  Jos  vaikka  hahmot
säilyttivät juuri tässä komerossa niitä kaapuja, jotka heillä oli  mukanaan? Ei ehkä
sentään; tämän komeron vaateripustimet näyttivät kaikki olevan täynnä, joten siltä
puolelta ei hätää ollut. Oli vain toivottava, etteivät hahmot tullessaan huomaisi hänen
jälkiään.  Vaikka  sekään  ei  sentään  ollut  kovin  todennäköistä,  koska  kuukin  oli
savuverhon himmentämä. Oli vain odotettava ja toivottava. 

Eikä  Alecin  tarvinnut  odottaa  kauan,  kun ohjaushuoneesta  alkoi  kuulua  hiljaista
keskustelua.  Hän  saattoi  myös  kuulla,  kuinka  aluksen  moottorit  käynnistettiin.
Moottorien ääni ei ollut voimakas, mutta kuitenkin selvästi havaittava. 

Mutta hetken kuluttua muuan äänistä huudahti: 



"Mitä  tuo  tarkoittaa?  Tuo  mittari  osoittaa,  että  aluksen  massa  on  kasvanut
kahdeksankymmentä kiloa sillä aikaa kun me olemme olleet kaupungilla. Onko se
tullut hulluksi, vai?"

"Täällä saattaa olla salamatkustaja", vastasi jokin toinen ääni kysymykseen. 

"Mutta  miten  kukaan  olisi  voinut  päästä  tänne?  Eihän  tätä  voi  löytää  ilman
apuvälineitä. Minusta tuntuu todennäköisemmältä, että vika on mittarissa." 

Alec piti peukaloitaan pystyssä ensimmäisen puhujan mielipiteen puolesta, mutta
hetken kuluttua toinen puhuja lausui: 

"Niinpä kai, mutta tarkistetaan paikat joka tapauksessa. Tukikohdassa ei pidetä siitä
jos jotakin jää sattuman varaan." 

"Okei", ensimmäinen vastasi hivenen happaman tuntuisesti. 

Pian alkoi kuulua kolinaa, kun ryhmä ensin huolellisesti tutki kaikki ohjaushuoneen
nurkkaukset,  ja  sitten  availemaan  seinässä  olevia  komeroita.  Nopeasti  avaamisen
äänet  siirtjivät  kohti  Alecia,  vaikka  avaaminen olikin  aloitettu  siltä  puolelta,  jolla
Alecista lukien oli ovia enemmän. 

Mutta mitä Alecin olisi tehtävä, kun hahmot ehtisivät hänen kohdalleen? Olisiko
hänen kenties vain lausuttava kohteliaasti  'hyvää päivää'  ja  selitettävä asiansa,  vai
kuinka? Se ei tuntunut hyvältä menettelyltä, joten kun Alecin komeron ovi avattiin,
hän ei sanonut sanaakaan, vaan odotti, että vastapuoli avaisi keskustelun. 



Kuudestoista luku:

Matka 

Oven avasi puhtaanvalkoiseen kaapuun pukeutunut nuori mies. Hän katsoi hetken
aikaa hiljaa Alecia, ja huusi sitten tovereilleen: "Ei mitään täälläkään, sulki oven ja
siirtyi ilmeisesti avaamaan seuraavaa. 

Alecilla taisi sittenkin olla onnenpäivänsä. Tämä näytti olleen se sama tyyppi, joka
oli  päästänyt  hänet  ulos  kastelurenkaasta,  ja  oli  Alecin  onneksi  sattunut  juuri
avaamaan sen komeron, jossa Alec piileskeli. Totisesti hyvää tuuria. 

Hetken kuluttua kaikki paikat pienessä aluksessa oli tutkittu, ja kun mitään ei ollut
löytynyt, saattoi Alec oven läpi kuulla toteamuksen: 

"Vika oli kuitenkin mittarissa. Me voimme kai jatkaa matkaa rauhassa."'

"Niinpä varmaan", vastasi  toinen äänessään hienoinen helpotuksen sävy. Ainakin
Alecista tuntui, että jälkimmäinen puhuja oli sama hahmo, joka oli avannut hänen
piilopaikkansa oven. 

Vähän  aikaa  yksitoista  hahmoa  vielä  toimittivat  joitakin  tehtäviä,  joista  Alec  ei
saanut mitään selvyyttä, mitä ne olivat. Sitten he asettuivat paikoilleen ohjausasemiin,
ja yhteysalus lähti kevyesti töyssähdystä tuntematta kohoamaan ylöspäin. 

Alec  kuunteli  hiljaisuutta  hetken  aikaa,  mutta  kyllästyi  sitten,  ja  paneutui
mahdollisimman  mukavasti  rullalle  komeron  lattialle.  Hän  nukahti  miltei
välittömästi, olihan hän valvonut yhtä mittaa lähes vuorokauden. 

* * *

Kun Alec heräsi, hänestä tuntui, että hän oli nukkunut vain muutamia minuutteja.
Tosin nukkumisajasta ei koskaan voinut tietää, miten pitkä se oli. 

Komeron ovi oli  auki.  Mutta siinä näkyi silti  vain pelkkää valkoista.  Alec sulki
silmänsä tiukasti, ja avasi ne uudelleen odottaen, entä valkoinen näky olisi kadonnut.
Mutta se ei kadonnut, joten ilmeisesti se oli aivan todellinen. Niinpä Alec hitaasti
käänsi päätään lattialta ylöspäin,  ja sai näkyviinsä saman nuoren miehen, joka oli
löytänyt nänet ennen yhteysaluksen lähtöä. Mies näytti olevan yksin. 

Alec ei enää kuullut aluksen moottorien surinaa. Varmaankin oli tultu tukikohtaan,
missä se sitten sijaitsikin. Se ei voinut olla kovin kaukana maasta, koska hän tunsi
vieläkin  olevansa  unen  tarpeessa.  Hän  arvioi  nukkuneensa  korkeintaan  kuusi  tai
seitsemän tuntia, ja siinä ajassa ei voinut päästä Marsia tai Venusta kauemmas, olipa
alus sitten miten nopea hyvänsä. Alec itse oli valmis veikkaamaan Venuksen puolesta,



sinne  oli  huomattavasti  Marsia  helpompi  asettua  näkymättömiin,  ja  siellä  oli
tavattoman  hyvät  mahdollisuudet  piiloutua  aina  kun  ihmisten  luotaimet  tulisivat
planeetan lähelle. 

"Ahaa,  sinä olet  siis  herännyt",  sanoi valkoinen hahmo ovella.  "Nousehan sitten
ylös ja tule istumaan tänne salin puolelle. Tuo sinun nukkumapaikkasi taisi olla aika
epämukava ainakin vaatteistasi päätellen." 

Alec  vilkaisi  ensin  vaatteitaan.  Ne  olivat  pahoin  nuhraantuneet,  ja  hihat  ja
lahkeensuut  olivat  nousseet  rullalle.  Hän  oli  tainnut  kääntyillä  unissaan.  Miten
ihmeessä  aluksen  miehistö  ei  ollut  kuullut  hänen  läsnäoloaan,  olihan  tämä
nuorukainen varmaankin ainoa hänen puoltajansa aluksen miehistössä. 

Sitten  hän  ryhtyi  kiipeämään  seisaalleen,  ja  vasta  nyt  tulivat  ilmi  kovan
makuualustan vaikutukset. Selkää särki pahan kerran, toinen jalka oli puutunut niin
pahoin, että sen vain juuri ja juuri sai tuettua pystyyn toisen avulla. Käsivarret olivat
nekin kipeät ja jäykät. Lopulta Alec kuitenkin pääsi onnellisesti jaloilleen. Komerosta
hän länti valkopukuisen nuorukaisen jälkeen, ja istuutui hänelle osoitetulle mukavalle
tuolille  viestintälaitteiden ääreen.  Nuorukainen istuutui  lähimmälle  toiselle  tuolille
voimatta  siirtää  sitä,  koska  tuolit  olivat  vain  pyörivän  jalan  varassa  liikkuvia,  ja
tukevasti lattiassa kiinni. 

"No niin", nuori mies aloitti. "Muut ovat menneet sisälle tukikohtaan, joten sinäkin
voit nyt tulla esille piilostasi. Täytyy sanoa, että sinulla oli aika paljon onnea, kun
juuri  minä  avasin  sinun  komerosi.  Kaikki  muut  olisivat  saamiensa  ohjeiden
mukaisesti tappaneet sinut välittömästi." 

"Nyt  kai  joku  viimeinkin  voisi  kertoa  minulle,  miksi  minut  ylipäätään  halutaan
tappaa?" Alec kysyi. 

"Sitä minullakaan ei ole oikeutta kertoa, mutta saat kyllä aivan pian tavata henkilön,
joka päättää, saatko sinä laisinkaan tietää sitä." 

Mikäs  tämä  tällainen  henkilö  sitten  oli?  Vietäisiinkö  hänet  täälläkin  johtajan
puheille,  ennen  kuin  kukaan  suostuisi  kertomaan  mitään  siitä,  mitä  oli  tekeillä?
Varmaankin. Siispä oli nyt keskityttävä konkreettisempiin asioihin. 

"Voitko sitten kertoa minulle, missä me tällä hetkellä olemme?" Alec kysyi. 

"Sitä ei kai estä mikään. Me olemme tällä hetkellä samassa yhteysaluksessa, jolla
sinä samoin kuin minäkin tulimme tänne Maasta." 

"Tuon minäkin tiesin, mutta missä tämä 'tänne' on?" 

"Me olemme avaruustukikohdassa, joka on Saturnusta kiertävällä radalla samassa



tasossa renkaiden kanssa lähellä Cassinin leikkausta." 

Siis  Saturnuksen  kiertoradalla.  Tämän  aluksen  täytyi  olla  uskomattoman  nopea.
Valolta kestää kulkea maasta Saturnukseen tunti ja parikymmentä minuuttia. Siis jos
Alec  oli  nukkunut  vaikkapa  seitsemän  tuntia,  oli  aluksen  pystyttävä  liikkumaan
vähintään  yhden  viidesosan  nopeudella  valon  nopeudesta.  Siis  kaksi  kertaa
nopeammin kuin nopeimmat ihmisten lähettämät tähtienväliset alukset. Eikä mikään
ihmisen  tekemä  laite  pystynyt  liikkumaan  edes  viideskymmenenosalla  valon
nopeudesta aurinkokunnan sisällä joutumatta sataprosenttisen varmasti tuhon omaksi.
Ja kun aurinkokunnan sisäiset nopeudet olivat näin suuria, ei ollut syytä edes arvailla,
miten nopeita näiden muukalaisten tähtienväliset alukset olisivat. 

Ja  tietenkin  seitsemän tunnin  tuloaikaan  oli  vielä  lisättävä  hitaampi  matkaosuus
Maan  ilmakehässä,  laskeutuminen,  ja  aika  joka  oli  kulunut  siihen,  että  kaikki
matkustajat  olivat  poistuneet  aluksesta  tukikohdan  suojiin.  Melkoista  vauhtia
tosiaankin. Ja tietenkin saattoi olla, että jos tämän nuorukaisen oli täytynyt hiippailla
hänen luokseen muilta salaa, oli hän saattanut joutua odottamaan ties miten kauan. 

"No sitten toinen kysymys", Alec jatkoi. "Voitko kertoa minulle sen, keitä te olette?"
Oikeastaan Alec ei odottanut saavansa vastausta tähän, mutta kysyipähän kuitenkin. 

"Eikö se ole vielä sinun tiedossasi?" 

"Ei. Minulle on kerrottu vain, että te olette joitakin avaruudesta tulleita muukalaisia.
Alkuun minä en uskonut edes sitä, mutta nyt minusta alkaa tuntua, että ei ole muuta
mahdollisuutta kuin uskoa." 

"Jos sinä et tiedä tuon enempää, niin ilmeisesti minunkaan ei ole luvallista kertoa, ja
sinun on pakko antaa senkin odottaa." Odottaa yhä vain. Aikoivatko nämäkin kenties
odotuttaa Alecilla kokonaisen päivän (Nyt varmaankin oli aamu, maassa nimittäin?)
ennen kuin katsoisivat aiheelliseksi kutsua hänet johtajansa luokse? 

"Mutta nyt on aika pohtia sinun tulevaisuuttasi, Alec Hariadan", nuorukainen sanoi
hetkisen  kuluttua.  "Sinä  olet  pärjännyt  hyvin  tähän saakka,  muuta  nyt  sinut  olisi
saatava vielä turvassa johtajamme luokse. Se ei ole niinkään helppoa, koska kaikki,
tai  ainakin  melkein  kaikki,  tällä  asemalla  ovat  saaneet  ehdottoman  määräyksen
surmata sinut heti kun näkevät riippumatta siitä, missä he sinut näkevät. Joten sinun
on piileskeltävä iltaan asti." 

"Mihin aikaan tämä ilta sitten on?" Alec kysyi. 

"Ai niin. Anteeksi etten tullut huomanneeksi sitä. Täällä me käytämme aivan samoja
vuorokaudenaikoja kuin maassakin, koska olemme saaneet sellaiset ohjeet. Maan yön
aikana täällä tukikohdassakin on vähemmän väkeä työssä, ja silloin sinä voit liikkua
turvallisemmin.  Myös  valoja  vähennetään  kahdeksan  tunnin  ajaksi,  mikä  ulottuu



maan,  tarkemmin  sanottuna  Fysikon  Cityn,  kellonaikoina  iltakymmenestä
aamukuuteen." 

Määräykset, aina vain määräykset! Minnekähän hänen käskettäisiin ottaa yhteyttä
tämän jälkeen?  Kenties  Linnunradan  kuningaskunnan  sotaministeriin,  vai?  Miksei
missään voinut olla  niin korkeata  porrasta,  että  se  voisi  kertoa Alecille,  mistä  oli
kysymys  ja  miksi  hänet  aiottiin  tapaa  ja  miksi  häntä  kuitenkaan  ei  tapettu  vaan
johdettiin aina hallintokoneistossa ylöspäin? 

Ja toinen seikka: Näytti siltä kuin tämä laitos olisi asetettu toimimaan Fysikon Cityn
mukaan, tai ainakin kellonajat ilmaisivat sitä. Mistä se saattaisi johtua? Mitä Fysikon
Cityssä  oli  niin  tärkeätä,  että  sen  takia  kannattaisi  perustaa  näinkin  mahtava
tukikohta? Vaikka olihan samalla pituuspiirillä kyllä paljon muitakin paikkoja. 

Ellei sitten  – Alec? Tämä aikajärjestely voisi olla tilapäisesti sen vuoksi, että häntä
ajettiin  takaa  ja  hän  sattui  asumaan  Fysikon  Cityssä.  Ei  kyllä  tuntunut  lainkaan
uskottavalta.  Vai  johtuiko  se  siitä,  että  Fysikon  City  oli  maan  tieteen  johtavia
keskuksia? Tai siitä, että siellä muukalaisilla oli maanpäällinen tukikohta, nimittäin
Bartokin Auttava Käsi -seurakunta? 

"Minun mielestäni paras paikka sinun piilottamiseesi olisi tämä alus", nuorukainen
jatkoi.  "Tosin tämä on aika epämukava,  mutta  sille  ei  voi  mitään,  joten sinun on
siedettävä se. Täällä ei ole muita kalusteita kuin nämä muutamat tuolit. Voin tietenkin
tuoda sinulle jotakin lukemista, jos tahdot. Täältä löytyy jonkin verran kirjoja, sekä
joitakin maassa ilmestyviä lehtiä." 

"Kiitos, voisin kyllä odottaessani lukea jotakin kevyttä, jos minun on välttämättä
jälleen odotettava", Alec vastasi ajatellen sitä, että hän joutuisi viettämään ilmeisesti
koko päivän tässä pienessä huoneessa. 

"Sopii. Minä tuon vaikkapa joitakin lehtiä ja dekkareita, jos kelpaa." 

"Mikäpä siinä", sanoi Alec, ja nuorukainen katosi aluksen matalasta ovesta sulkien
sen  huolellisesti  perässään.  Ennen  ovelle  menoaan  hän  oli  kuitenkin  tarkistanut
jollakin  aluksen  laitteella,  ettei  hallissa,  jossa  alus  oli,  ollut  ketään,  tai  näin  hän
ainakin Alecille sanoi tehneensä. Ilmeisesti mitä järkevin toimenpide. 

Alec  ei  ehtinyt  nähdä  aluksen  laskeutumishallista  oven  avautuessa  kuin  lyhyen
vilanduksen valkoista seinää, mutta hän ehti sentään havaitsemaan, että seinä oli aika
kaukana. Iso avaruusalushalli tiesi melkoisen suurta tukikohtaakin, ja suuri tukikohta
merkitsi paljon henkilökuntaa. Siispä oli järkevää vain nuorukaisen neuvon mukaan
odottaa paikallisen illan tuloon asti. 

Nuorukainen ei viipynyt kovinkaan kauan, kun hän jo palasi sylissään useita kirjoja,
sekä kasa sanoma- ja aikakauslehtiä. Jälleen hän kulki ovesta vaivihkaisesti ja sulki



sen nopeasti jäljessään. Eikä Alec voinut ajatellakaan moittivansa nuorukaista tästä
toimenpiteestä, tekihän tämä sen Alecin pelastamiseksi. 

"Tässä on joitakin vanhoja salapoliisikertomuksia, ja pari vakavampaakin kirjaa",
nuorukainen sanoi päästyään sisälle."Ja sitten toin vielä kaikki tämän päivän lehdet,
ja eilisetkin jos et ole vielä ehtinyt lukea niitä." 

Hän asetti kirjat ja lehdet viestintäpöydälle Alecin lähelle, ja jatkoi sitten: 

"Noista komeroista löytyy aika paljon syötävää. Minä tulen sitten hakemaan sinua
kymmenen  jälkeen  illalla,  mahdollisimman  pian  sen  jälkeen  kun  valot
himmennetään." 

"Mistä minä tiedän ajan?" kysyi Alec ajatuksissaan. 

"Täällä pitäisi kyllä jossakin olla kello," nuorukainen vastasi. "Niin, tuolla se onkin,
tuossa lähellä ohjaustietokoneen näyttöruutua. Se on aivan maan ajan ja järjestelmän
mukainen, joten sinä kai ymmärrät sitä." 

"Tuli vielä mieleeni," Alec jatkoi, "ei kai tänne tule ketään kesken päivän? Olisi
nimittäin aika keljumaista, jos joku lähtisi lentämään tällä aluksella minä mukanaan
vaikkapa Maahan." 

"Ei. Tänään ei ole tiedossa ainoatakaan lentoa. Sinun oletetaan vielä olevan Maassa,
mutta  seuraavat  etsintäryhmät  lähtevät  täältä  varta  ensi  yönä  siten,  että  tulevat
Fysikon Cityyn aamunkoitteessa." 

Alec toivoi kaikesta sydämestään, että nuorukainen olisi oikeassa. 

"Tee vielä meille se palvelus, että et koske mihinkään laitteisiin täällä", nuorukainen
sanoi lähtiessään. "Ne eivät monetkaan kuulu Maan teknologian piiriin, joten sinä
tuskin  ymmärrät  niitä.  Ja  sitä  paitsi  jotkin  voivat  noin  vain  paljastaa  tukikohdan
asujille, että sinä olet täällä." 

Sitten nuorukainen poistui nopeasti aluksesta halliin ja jätti Alecin yksin. 

Ensimmäiseksi Alec kierteli ympäri alusta katsellen kaikkia mahdollisia paikkoja.
Joidenkin  laitteiden  tarkoituksen  hän  ymmärsi,  joitakin,  kuten  valkokaapuinen
nuorukainen  oli  ennustanutkin,  ei.  Nuorukaisen  kehotusta  noudattaen  Alec  ei
koskenut mihinkään, mistä saattoi vähänkään epäillä, että siitä voisi tapahtua jotakin,
mihin hänen ymmärryksensä ei yltäisi. 

Hän tutki kaikki komerot, ja havaitsi niissä olevan vallan monipuolisia ruokavaroja,
jotka näyttivät siltä kuin ne olisi varattu hyvinkin pitkiä lentoja varten. Kaapeissa oli
kaikkia mahdollisia Maassakin käytettäviä ruoka-aineryhmiä: oli maitotuotteita (tai



kenties  niiden  korvikkeita?),  lihaa,  kasviksia,  viljaa,  ja  kaikkea,  muutakin  mikä
kuuluu normaaliin ihmisen ruokavalioon. Ja kaikkea oli paljon. Toisaalta tämä tuntui
älyttömältä,  koska  alus  itse  oli  suunniteltu  vain  lyhyille  matkoille:  siinä  ei  ollut
minkäänlaisia nukkumatiloja,  jos ei  halunnut nukkua tuolissa  tai  lattialla.  Siinä ei
ollut  mitään  ajanvietemahdollisuuksia,  eikä  ilmeisesti  myöskään
saniteettimukavuuksia.  Ei,  olipas  sentään,  vessa  löytyi  yhdestä  nurkkauksesta
peittonaan täsmälleen muitten komeroiden ovien kaltainen ovi. 

Lyhyen tutkimusmatkansa jälkeen Alec aikoi vielä avata aluksen oven ja vilkaista
laskeutumishalliin, mutta luopui kuitenkin tästä ajatuksesta peläten, että joku voisi
huomata hänet. 

Hän istuutui  mukavasti  viestintäpöydän ääreen ja  ryhtyi  tutkimaan,  mitä  kaikkia
kirjoja  ja  lehtiä  nuorukainen  oli  hänelle  tuonut.  Joukossa  oli  kaksi  tavanomaista
dekkaria, jotka ilmeisesti olivat jo toistasataa vuotta vanhoja, ja joista ainakin toisen
Alec oli joskus lukenut. Hän siirsi ne syrjään, koska ei erikoisemmin pitänyt typerista
salapoliisijutuista. 

Sitten  pöydällä  oli  joitakin  tieteisromaaneja,  mutta  nekään  eivät  kiinnostaneet,
koska Alecista itsestään tuntui koko ajan, että hän oli joutunut keskelle omalaatuista
tieteisseikkailua. Joten tämä ei ollut oikein sopiva paikka lukea tieteiskirjallisuutta.
Koska  muukaan  ei  tuntunut  kiinnostavan,  hän  päätyi  lopulta  selailemaan  päivän
lehtiä. Miltei kaikista löytyi jo maininta Emi Koussin purkauksesta, olihan se sentään
sensaatiotasoinen  uutinen.  Jostakin  syystä  kaikki,  missä  suuri  joukko  suuria
tiedemiehiä oli erehtynyt, tuntui menevän tavalliseen kansaan erinomaisen hyvin. 

Lehtitiedoista  sai  sen  käsityksen,  että  purkaus  jatkui  edelleen  samalla
voimakkuudella  kuin millä  se  oli  alkanutkin,  mutta  nyt  se  oli  saatu jo hallintaan.
Alueelle oli asennettu suuri joukko uusia valleja, ja laava oli aamuneljään mennessä
saatu kokonaan suunnatuksi  kohti  itää.  Kaupungilla  ei  ollut  enää mitään hätää,  ja
kaakkoisosaakin oli jo alettu siivota tuhkasateen jäljiltä, ja asukkaat voisivat palata
sinne päivän kuluessa. 

Hyvä  näin.  Vaikka  Alec  ei  itse  asunutkaan  aivan  lähellä  tulivuorta,  hänestä  oli
mukava  kuulla,  että  kaupunki  oli  säilynyt  vaurioitta.  Jos  hän  vielä  onnistuisi
pakenemaan tästä paikasta, olisi mukava palata kaupunkiin, joka ei ollut hautautunut
laavakerroksen alle. 

Päivä kului hitaanpuoleisesti, ja aina silloin tällöin Alec teki voileivän komeroissa
olevista  ruokatarpeista.  Välistä  hänen  oli  muutenkin  pakko  oikoa  jalkojaan
kävelemällä ja hyppimällä aluksen lattialla, sillä aluksen tuolit eivät olleet erikoisen
mukavia pitempiaikaiseen oleskeluun. 

Aluksen  kello  osoitti  kaksikymmentä  yli  kymmentä,  kun  nuorukainen  vihdoin
palasi. Hän näytti aika kiireiseltä, eikä syyttä. 



"Partio lähtee etsimään sinua maasta millä hetkellä hyvänsä," nuorukainen sanoi jo
ovella, "joten meidän on mitä pikimmin päästävä pois tästä aluksesta. Tällä hetkellä
tuolla  hallissa  ei  ole  ketään,  joten  ainakin  sinne  asti  voimme  mennä  kaikessa
rauhassa. Valot on jo himmennetty, mutta emme silti voi olla varmoja, että kaikki
tarpeeton väki olisi jo painunut nukkumaan, joten olkaamme varovaisia." 

Alec ei keksinyt mitään vastattavaa, joten hän vain lähti seuraamaan nuorukaista,
joka jo kääntyi ovelta takaisin halliin. Kirjat ja lehdet Alec otti kainaloonsa, ja antoi
ne  hallin  lattialle  päästyään  nuorukaiselle.  Hän  ei  tahtonut  jättää  ainakaan  selviä
merkkejä aluksessa oleskelustaan. 

Nyt hän saattoi ensimmäisen kerran nähdä kunnolla avaruusalushallin sisätilat. Halli
oli valtavan suuri valkoinen huone, jonka katto siihen asennetuista laitteista päätellen
oli kokonaan avattava. Hallissa oli useita laukaisualustoja, jotka olivat metrin verran
muuta  lattiaa  korkeammalla.  Hallin  seiniä  kiersi  jokapuolella  valtava  määrä
tekniikkaa,  joka  toi  Alecille  mieleen  ne  muutamat  kerrat,  jolloin  hän  Maassa  oli
saanut nähdä sisältäpäin joitakin avaruustukikohtien valvontakeskuksia. 

Mutta merkillistä tässä oli se, että tarkkailulaitteet olivat samassa huoneessa, josta
alukset  ilmeisesti  laukaistiin.  Siispä  nämä  alukset  eivät  voineet  olla
rakettimoottorikäyttöisiä,  silloin  kaikki  hallin  laitteistot  olisivat  tuhoutuneet
ensimmäisessä laukaisussa.

Alukset  olivat  siis  joko aurinkopurjealuksia  tai  gravitaatiovoimaviiva-aluksia,  tai
sitten käyttivät jotakin voimanlähdettä, jota Alec ei tuntenut. Viimeinen vaihtoehto
tuntui uskottavimmalta, koska Alec ei uskonut, että aurinkopurjeilla voisi päästä niin
suuriin nopeuksiin, ja toisaalta gravitaation voimaviivoja seuraileva alus voi Alecin
tietämyksen mukaan laskeutua vain planeetan navoille. Äänettömästi mutta nopeasti
kaksi miestä kävelivät hallin poikki kohti yhtä ovea, ja pääsivät kenenkään näkemättä
poistumaan hallista kapeaan käytävään, joka oven takaa avautui näkyviin. 

Ketään  ei  tullut  vastaan  ennen  kuin  käytävän päässä.  Onneksi  nuorukainen  ehti
havaita tulijat himmeän lasioven lävitse ennenkuin ne ehtivät käytävään, joten Alec ja
nuorukainen  kerkesivät  piiloutua  syvennykseen  seinän  viereen.  Alecin  mielestä
piilopaikka oli aika hatara, mutta nuorukainen näytti pitävän sitä täysin turvallisena,
joten kaipa se sitä oli. 

Tulijoita  oli  seitsemän  valkokaapuista  miestä,  aivan  samanlaisia  kuin  sekin
nuorukainen,  joka  kuljetti  Alecia.  Heitä  huomaamatta  hahmot  kulkivat  heidän
ohitseen käytävää pitkin avaruusalushalliin sulkien oven jäljessään. Ilmeisesti tämä
oli juuri se partio, jonka nyt oli määrä lähteä etsimään häntä kaupungilta. Alec saikin
nuorukaiselta vahvistuksen aavistukselleen: 

"Nämä  seitsemän  ovat  lähdössä  etsimään  sinua,"  nuorukainen  sanoi.  "Ehdimme



juuri  sopivasti  pois  aluksesta.  Jos olisit  viipynyt  siellä  viisi  minuuttia  pidempään,
olisit matkalla takaisin kohti Fysikon Cityä aivan kohta." 

Oikeastaan ajatus ei Alecista tuntunut hyvin vastemieliseltä. Hänellä ei ollut mitään
sitä  vastaan,  että  hänet  vietäisiin  takaisin  Maan  pinnalle.  Mutta  toisaalta  hän  ei
pitänyt niistä seitsemästä erittäin tehokkaan näköisestä valkokaapuisesta, jotka olivat
lähdössä etsimään häntä. Joten tämä oli ilmeisen turvallisinta seutua siihen saakka,
kunnes  etsintä  lopetettaisiin.  Sitten  ilmeisesti  hänen puoltajansakin  aikoivat  viedä
hänet  takaisin  Maahan.  Mutta  siltikin  Alecia  jäi  vaivaamaan  ajatus,  että  koko
operaatiossa ei tuntunut olevan mitään järkeä. Ainakaan Alec ei keksinyt ainoatakaan
järkiselitystä  sille,  että  häntä  ajettiin  takaa,  ja  saman  järjestön  edustajat  yrittivät
pelastaa hänet itseltään, tai jotain sinnepäin. Mutta se toivottavasti selviäisi nyt, kun
hän pääsisi tämän paikan johtajan puheille. 

Kun etsintäpartio oli mennyt ohitse, nuorukainen johdatteli Alecia nopeaan tahtiin
eteenpäin pitkin kiemuraisia käytäviä, joista ei näyttänyt tulevan loppua. Lopulta he
kuitenkin tulivat ovelle,  johon nuorukainen kopautti kerran, ja ohjasi Alecin sitten
sisälle. 

Oven  takaa  löytyi  pieni  huone,  joka  oli  kalustettu  varsin  mukavasti.  Mukavan
kalustuksen  lisäksi  siellä  oli  myös  koko  joukko  elektroniikkaa,  ilmeisestikin
tietokonepääte, josta voitiin tarkkailla koko suurta asemaa. 

Ainoa elävä olento huoneessa oli vanha mies, jonka tukka oli aivan valkoinen. Mies
oli  pukeutunut  valkoiseen  kaapuun  kuten  kaikkin  muutkin  täällä,  mutta  hänen
olemuksensa huokui mahtavaa arvovaltaa. Tämä oli ilmeisesti aseman johtaja. 

Ja äkkiä Alec tunnisti vanhuksen. Tämä oli sama mies, jonka hän oli nähnyt unessa.
Sama vanhus, joka oli yrittänyt opettaa hänelle kvarkkiorbitaaleja väärin. Aivan sama
ilme, samat kasvonpiirteet, selvästi sama mies. Vain arvovaltaisuutta tuntui tässä ja
nyt olevan tavattoman paljon enemmän. 



Seitsemästoista luku:

Lähtö 

Vanhus ei  tervehtinyt  Alecia eikä nuorukaista,  vaan vain pyysi  heitä kohteliaasti
istumaan.  Itse vanhus jäi  seisomaan, vaikka Alec konteliaasti  yritti  vanhaa 'teidän
jälkeenne' -temppua. 

"No  niin,  Alec,"  vanhus  aloitti  äänensävyllä,  joka  toi  Alecin  mieleen  Vanhan
Testamentin Jumalan,"sinä olet varmaan jo kauan odottanut selvitystä siitä mihin olet
joutunut. Me olemme koko ajan olleet siinä uskossa, että sinä olet tiennyt, mitä on
tekeillä,  mutta  sain  juuri  kuulla  tältä  nuorukaiselta,  että  sinulla  ei  ole  käsitystä
tilanteesta, joten minä yritän selvittää sen." Alec aikoi sanoa jotakin, mutta hänen
uskalluksensa ei riittänyt vanhuksen keskeyttämiseen. 

"Helpointa  tämä  on  kai  selvittää  niin,  että  sinä  kysyt  kaiken  sen  mitä  et  ole
ymmärtänyt", vanhus jatkoi nyt tuttavallisempaan sävyyn. 

Alec mietti hetken aikaa, ennen kuin sai sanotuksi: 

"Lähinnä minua on alusta asti vaivannut kysymys, keitä te olette?" 

"Tuo  onkin  hyvä  kysymys,  ja  se  saa  minut  hämmästymään,  sillä  koko
tapahtumasarja on perustunut olettamukseen, että sinä tiedät keitä me olemme. Mutta
minä kerron: 

Ensinnäkin me tulemme Valtakunnasta, joka on miltei puoli Linnunrataa käsittävä
ikivanha valtio. Nyt tämä Valtakunta on luhistumassa, tai oikeastaan sen rappio on
kestänyt  jo  kymmenkunta  tuhatta  vuotta.  Valtakunta  on  vielä  koossa,  mutta  sen
voimat ovat jo vähissä, ja te ihmiset olette sen viimeinen toivo. 

Meidät  määräsi  tänne  aikanaan  muuan  psykologi,  joka  onnistui  tuhansia  vuosia
etukäteen  päättelemään  tuhon  alkamisen,  ja  halusi  pelastaa  edes  jotakin.  Niinpä
meidän oli  etsittävä  planeetta,  jolla  oli  kehityskelpoista  elämää,  ja  joka  olisi  niin
kaukana  Valtakunnasta,  että  sen  tuhoutuminen  ei  vaikuttaisi  täällä  saakka.  Ja  me
havaitsimme Maan parhaaksi tähän tarkoitukseen. 

Niin me tulimme tänne, ja perustimme ensi  alkuun Maata kiertävän tukikohdan.
Aloimme kouluttaa ihmiskuntaa, ja saimme sen yleisen kehitystason varsin nopeasti
kivikauden  ja  pronssikauden  ylitse.  Jo  muinaisissa  Egyptissä,  Kiinassa  ja
Babyloniassa  me  koulutimme  yksittäisiä  neroja,  jotka  siitä  lähtien  ovatkin  olleet
ominaisia ihmiskunnan historialle. 

Meidän  tehtävämme  on  siis  yksinkertaisesti  kasvattaa  ihmiskunnasta  teknisesti
korkeatasoinen  sivilisaatio,  ja  se  tapahtuu  parhaiten  kehittämällä  yksittäisiä



nerokkaita tiedemiehiä. Sinä olet yksi näistä." 

"Minä?" Alec hätkähti. "Enhän minä ole edes tavannut yhtään teikäläistä ennen kuin
tämä takaa-ajo alkoi." 

"Aivan  niin",  vanhus  jatkoi,  "mutta  kouluttaminen  onkin  tehty  pikkuhiljaa
vaikuttamalla  sinun aivoihisi.  Se on paras tapa,  kun ottaa huomioon sen,  että me
emme saa paljastua. Minä en tiedä, miksi meidän on pysyteltävä täydellisesti piilossa,
mutta joka tapauksessa näin on. 

Niin,  me  siis  koulutimme ihmisiä,  ja  saimme maapallon  kulttuurin  kehittymään
niissä  kahdeksassatoistatuhannessa  vuodessa,  jotka  minä  olen  ollut  täällä,
kehittymään  matkan  johon  siltä  omaehtoisesti  olisi  kulunut  satatuhatta  vuotta  tai
vieläkin enemmän. 

Sitten tuhatyhdeksänsataaluvulla me teimme ensimmäiset virheemme. Me yritimme
tehdä kasvatustyötämme liian nopeasti, ja siitä ilman muuta seurasi, että me olimme
useaan kertaan vähällä paljastua. Silloin me päätimme pitää kehityksessä tauon, että
ihmiset ehtisivät kunnolla tottua siihen teknologiaan, joka heidän käytettävissään oli."

Ahaa, Alec ajatteli. Tämän vuoksi tiede oli siis edistynyt niin tavattoman hitaasti
viimeisten  vuosisatojen  aikana.  Siis  ihmiset  itse  olivat  hyvin  hitaasti  kehittyviä,
samaten  kuin  tämäkin  kulttuuri  oli  kai  alunperin  kehittynyt  hitaasti,  ja  nyt
luhistumisensa hetkellä tarvitsi seuraajan. Ja seuraajaksi oli valittu Maan ihmiskunta,
josta nyt kasvatettiin tieteellisesti kehittynyttä.

"Niinpä  olimme muutamia  satoja  vuosia  hiljaa",  vanhus jatkoi,  "ja  nyt  sinä  olit
ensimmäinen  laajamittaisempi  yrityksemme  tämän  tauon  jälkeen,  ja  me
epäonnistuimme siinäkin. Sinä aloit vähitellen aavistaa, että me olimme olemassa, ja
silloin  meidän jälleen oli  pakko lopettaa.  Ensin  me  vain  yritimme hidastaa  sinun
edistymistäsi  häiritsemällä  sitä  koetta,  jonka  sinä  teit.  Sabotointi,  kuten  tietänet,
kuitenkin  epäonnistui,  ja  kokeen  estymisen  sijasta  syntyi  mitä  omalaatuisimpia
tuloksia. Joten me saimme määräyksen tappaa sinut." 

Siis täältä olivat lähtöisin ne kokeen omalaatuiset tulokset. Heidän tieteensä täytyi
olla  aika  kehittynyttä,  kun  sen  erehdyksestä  saattoi  seurata,  että  kahden  protonin
annihilaatio  ja  kahden  elektronin  syntyminen  tyhjästä  tuli  mahdolliseksi.  Hans
Christiensen ei ehkä hyväksyisi tätä selitystä, jos Alec vielä olisi hengissä kertomassa
sitä, mutta varmasti se voitti kaikki Hansin esittämät arvaukset. 

Mutta  tuo  tappaminen.  Alec  ei  muistanut  aavistaneensa  mitään avaruusmiehistä,
jotka itseasiassa olivat luoneet hänen suuret keksintönsä ja huippuluokan teoriansa.
Tuossa ei tuntunut olevan järkeä. 

"Mutta  eihän  minulla  ollut  aavistustakaan  teidän  olemassaolostanne,  ennen kuin



tulin Rainer Bartokin luokse", Alec protestoi. 

"Niin, mutta tieto oli  jo olemassa sinun alitajunnassasi,  ja  se vain odotti  hetkeä,
jolloin  se  voisi  tulla  esille.  Tosin  me  luulimme sen  jo  ehtineen sinun  normaaliin
tajuntaasi, mutta ilmeisesti sinun alitajuntasi on suljetumpi kuin mitä me ajattelimme
sen olevan." 

Siis ne unet sittenkin! Alec oli unissaan nähnyt avaruudesta tulevia miehiä, jotka
olivat opettaneet ihmisiä. Miksi hän ei ollut tullut ajatelleeksi, että koko ongelman
ratkaisu oli siinä! Häntä oli koulutettu, ja hänen alitajuntansa oli havainnut sen, mutta
valvetietoisuus ei.  Ja kouluttajat  eivät  halunneetkaan valvetietoisuuden saavan sitä
selville, ja siksi hänet oli päätetty tuhota. 

"Mutta  miksi  minä sitten vieläkin olen hengissä?" Alec kysyi  saatuaan ajatukset
järjestykseen.  Tämä tuntui  tosiaankin kummalliselta,  kun otti  huomioon,  että  näin
kähittynyt  kultturi  lähti  ajamaan takaa yhtä ainoata  ihmistä.  Oli  kummallista,  että
tämä ihminen onnistui pakenemaan tänne saakka. 

"Minä itseasiassa  päätin  kuitenkin  toimia  vastoin  annettuja  määräyksiä",  vanhus
vastasi.  "Sinut määrättiin tapettavaksi,  mutta me emme missään tapauksessa halua
tarpeettomasti käyttää väkivaltaa. Niinpä minä sovin tottelevimpien miehieni kanssa
siitä, että he johdattelevat sinut tänne. Tappo-operaatio oli pakko järjestää, koska tällä
asemalla  varmasti  on  henkilöitä,  jotka  välittömästi  ilmoittaisivat  Valtakunnan
johdolle, että määräyksiä ei noudateta. Ja jos tieto olisi levinnyt sinne saakka, ei tätä
asemaa enää olisi olemassa. Se olisi tuhottu sumeilematta. Mutta nyt kun sinut on
saatu tänne ehyenä, voin kertoa jo muillekin, että sinut on päätetty jättää henkiin." 

Tuossa oli  jotakin kummallista,  mutta Alec ei onnistunut keksimään mitä se oli,
joten hän jätti sen myöhemmäksi. 

"Sanoit  tämän  aseman  olleen  Maan  kiertoradalla  kahdeksantoistatuhatta  vuotta
sitten. Miksi se on siirretty tänne, ja miten niin pitkäaikainen tukikohta on ylipäätään
voitu järjestää?" 

"Siirtämisen  syy  on  yksinkertaisesti  ihmisten  avaruustekniikan  kehittyminen.
Meidän  oli  löydettävä  parempi  piilopaikka,  ja  näiden  Saturnuksen  renkaiden
lohkareiden  seasta  ei  asemaamme  varmasti  pystytä  havaitsemaan  ainakaan  vielä
nykyisillä  välineillä.  Mitä  taas  pitkäaikaisuuteen  tulee,  niin  se  on  suhteellisen
helppoa. Me olemme huomattavasti ihmisiä pitkäikäisempiä, esimerkiksi minä olen
ollut  täällä  kahdeksantoistatuhatta  vuotta.  Jo  sitä  ennen  tehtiin  tosin  huomattava
määrä pohjustustyötä, ja muun muassa sekoitettiin historian ajoitusmahdollisuuksia,
etteivät nykyiset sukupolvet voisi havaita kehityksen tapahtuneen liian nopeasti." 

"Mutta tehän olette aivan ihmisten kaltaisia?" 



"Niin olemme, ja juuri siksi meidät on valittu kasvattamaan Maan ihmisiä. Näin
voimme kaikessa rauhassa liikkua myös maan pinnalla, mikä huomattavasti helpottaa
työskentelyämme.  Valtakuntaan  kuuluu  toki  muunkin  näköisiä  kansoja,  ja  aivan
sattumalta me olemme ihmisten kaltaisia lukuunottamatta tietenkin pitkää ikäämme.
Tosin minä olen meistä vanhin, ja kaikki nämä muut ovat tulleet tänne paljon minun
jälkeeni. Minä olen pitkäikäinen meikäläiseksikin, ja minun aikani on vähissä." 

"Tuli  mieleeni",  Alec  sanoi  hiljaa,"miten  sen muuaan laitteen  putoaminen miltei
minun  päälleni  järjestettiin?  Sehän  tapahtui  miltei  heti  kokeen  epäonnistumisen
jälkeen, tai siis seuraavana iltana. Miten te ehditte järjestää kaikki miehet sun muut
paikalle niin nopeasti, vai oletteko kenties onnistuneet ylittämään valon nopeuden?" 

"Me olemme kyllä ylittäneet valon nopeuden, mutta se putoaminen tosiaankin oli
silkka  yhteensattuma,  sillä  ei  ollut  mitään  tekemistä  meidän  kanssamme.  Meidän
työryhmämme oli kyllä paikalla jo sinä päivänä, kuten kai näit ne uudet työntekijät
fysiikan laitoksella, mutta he eivät järjestäneet sen laitteen putoamista. Sen olisi aivan
helposti voinut tehdä kevyellä taskulaserilla vaikkapa, mutta me emme maanpinnalla
ollessamme lainkaan kanna aseita." 

"Ja toinen seikka", Alec jatkoi. "Luin eilisen lehdestä, että Fysikon Cityn lähellä oli
nähty  lentävä  lautanen.  Miten  te  voitte  liikkua  niin  avoimesti,  jos  tarkoituksenne
kerran aina on pysyä piilossa? 

"Minun on tunnustettava, että se ei ollut meidän aluksiamme", vanhus vastasi hiljaa.
Mekin näimme sen, mutta me emme tiedä, kenelle se kuului. Se saattoi olla lähtöisin
Valtakunnasta,  mutta  epäilen  sitä.  Kai  tajusitkin  tästä,  että  mekään  emme  ole
maailmankaikkeuden  herroja.  Mekin  uskomme  korkeampaan  olentoon,  ja  mekin
näemme  tunnistamattomia  lentäviä  esineitä,  jotka  käsittääksemme  kuuluvat  meitä
korkeammalle kulttuurille. Mutta me emme tiedä..." 

"Oletteko te sitten luoneet meidän uskontomme?" 

"Osan olemme,  joitakin  emme.  Jotkut  ilmeisesti  palvovat  samoja  jumalia  mihin
mekin uskomme, jotkut on luonut jokin meille vieras kulttuuri. Ja jotkin ovat meidän
synnyttämiämme. 

Mutta ei enää puhuta tällaisia, meillä on nyt tärkeämpiäkin asioita. Nyt sinun on
tehtävä  valinta  kahdesta  vaikeasta,  joihin  me  emme  voi  antaa  parempia
mahdollisuuksia. Sinun on joko jäätävä meidän mukaamme loppuiäksesi, tai sitten
meidän on pakko tappaa sinut.  Meidän mukaamme jäädessäsi  sinä  voisit  tutustua
Valtakuntaan, ja sieltä varmasti löytyisi planeettoja, jotka muistuttavat hyvin paljon
Maata. Mutta jos et halua jäädä, meidän on pakko tuhota sinut, koska me emme saa
paljastaa itseämme ihmisille." 

Siis  tätä  oli  tarkoittanut  Alecin  pelastamisen  ja  tappamisen  monimutkainen



asetelma.  Hänet  voitiin  joko  ottaa  mukaan  tai  tappaa.  Maahan  palaamisen  ei
ilmeisesti enää olut mahdollisuutta. Alec ajatteli pitkään, ja toiset kunnioittivat hänen
mietiskelyään hiljaisuudella. Lopulta hän vastasi alakuloisesti: 

"Minä jään, ei kai minulla muuta varsinaista mahdollisuutta ole. Toivottavasti saan
asuakseni jonkin mukavan pikku tilan jollakin sievällä planeetalla." 

"Sen takaan", vanhus vastasi. "Toivottvasti valitsit oikein." 

"Mitä seuraa siitä kun minua aletaan etsiä Maassa?" Alec vielä kysyi. 

"Tuskinpa  mitään.  Sinua  ei  löydetä,  eikä  edes  mitään  jälkiä  siitä,  minne  olet
mennyt.  Ilmatyynyalus,  jolla  tulit  yhteysaluksellemme,  tuhotaan,  eikä  muitakaan
jälkiä jätetä. Joten sinut vain liitetään selittämättömien katoamisien pitkään luetteloon
sen enempää ihmettelemättä. 

Mutta nyt minun on valitettavasti lopetettava tämä keskustelu hetkeksi. Toivoakseni
meille jää vielä aikaa puhua pitkään tulevaisuudessa." 

Vanhus  avasi  pariovet,  jotka  olivat  pienen  huoneen  seinustalla,  ja  ovien  takaa
paljastui  valkoinen sali,  ja  siellä  parikymmentä  nuorta  miestä  ja  naista  istumassa
tuolirivillä. 

Vanhus astui salin etukorokkeelle, ja sanoi istuville: 

"Ystävät.  Olen  tuonut  Alec  Hariadanin  tänne,  ja  peruutan  nyt  julkisesti  hänen
kuolemantuomionsa. Hänen tappamiseensa ei enää ole syytä, koska hän ei enää voi
paljastaa meitä ihmiskunnalle. 

Mutta minulla on paljon vakavampaakin sanottavaa teille. Kuten kaikki tiedätte, on
viimeisinä  vuosisatoina,  jokainen  koulutusyrityksemme  Maassa  päättynyt
epäonnistumiseen.  Ilmeisesti  siis  meidän  on  tullut  aika  lähteä,  ja  jättää  Maa
kehittymään  oman  onnensa  varassa.  Ihmiskunta  on  Valtakunnan  viimeinen
tulevaisuuden  toivo,  mutta  sitä  ei  suinkaan  ole  vielä  menetetty,  se  vain  tulee
kehittymään hitaammin. Me emme enää voi sille mitään. 

Me  lähdemme  huomenna  iltapäivällä  takaisin  Valtakunnan  pääkaupunkiin
ilmoittaen, että työmme on päättynyt. Ehkä se on onnistunut, ehkä ei. 

Olen lähettänyt Maahan aluksen hakemaan tänne alhaalla olevat miehemme, ja he
ehtivät  tänne  puolenpäivän  maissa.  Lähtekää  nyt  tehtäviinne,  ja  laittakaa  asema
lähtövalmiiksi siihen mennessä." 

Vanhus  kumarsi  miehistölle,  ja  juuri  kun  hän  aikoi  palata  takaisin  pieneen
huoneeseen,  jossa  Alec ja  nuorukainen yhä odottivat,  hän lyhistyi  lattialle.  Hyvin



kuninkaallisesti ja arvokkaasti, mutta myös hyvin kuolleena. Hän oli saanut työnsä
päätökseen, ja hänen aikansa oli loppunut. 

Alec tunsi kouristuksen rinnassaan, ja äkkiä hänen isänsä lempilaulun sanat alkoivat
hiljaa soida hänen mielessään jatkuvasti voimistuen:

Seison yksin kylmällä tähdellä, 
katson kun katoat ikuisuuteen. 
Mustaan pimeyteen, 
josta löydä et paluuta, vie sinun tiesi. 
Minä jään yksin, tahtoen kuolla. 
Sillä en enää saa nähdä sinua. 

Laulan sinulle viimeisen kerran, 
kunnes palava maa kukoistaa taas. 
Silloin nähdään taas. 
Läpi ajan ikuisen en tahdo lähteä. 
Mutta on pakko erota  
Kunnes kuolema meidät taas liittää.
 
Tahdon vielä odottaa hetkisen, 
mutta en saata tehdä niin. 
Sillä pimeyteen vievä 
tiesi on paluutta, kai aikaan ainaiseen. 
Tänne jään yksin, sinä olet pois. 
Vailla aikaa on tämä ikuisuus. 

Seison yksin kylmällä tähdellä, 
katson kun katoat ikuisuuteen. 
Peität kyneleen, 
vaikka tahdot sen vierivän, ei minun nähdä. 
Minä jään yksin, tahtoen kuolla. 
Mutta toivon, en luovuta. 

Ja kahden aikaan iltapäivällä seuraavana päivänä mahtava valkoinen alus irtautui
Saturnuksen renkaiden seasta ja lähti lipumaan kohti Aurinkokunnan laitaa. Kiihdytti
sitten vauhtiaan suunnaten kulkunsa kohti Linnunradan keskustaa. 

Ihminen oli jäänyt yksin. 

LOPPU


