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1. 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  mandollista,  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  hontivat  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.

Työkonteemme  syntyi  toukokuun  14.  päivänä  kaksikymmentäkahdeksan  vuotta  sitten 
Krimissä  Mustameren  pohjoisrannikolla  levänviljelijän  poikana.  Hänet  valittiin 
tentäväämme 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  vaineeseen  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  lainsääaäntö  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  nänen  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 
vaatlmaankaan. 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  työryhnmä  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  suhteeliisen  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 lineaarikiindyttimensä 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  sivumlle.  He  eivät  kääntyneet 
mihinkään häistä 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 tapantunut silloin, kun valtakunta ei 
vielä ollut laajimmillaan. Tämä on melko varmasti tosikertomus, mutta tietenkään en voi 
mennä sitä vannomaan.

Nin, sodanjontaja oli saanut Valtakunnan johdolta käskyn vallata muuan planeetta, joka 
sisälsi vielä siihen aikaan arvokkaita ydinpolttoaineita. Planeetalla oli tiukan itsevaltainen 
järjestelmä,  niinsanottu 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  johtoperneen  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  työnuoneeseensa  ja  kielsi  ketään 
häiritsemästä hänen mietiskelyään.

Parin  tunnin  ankaran  ajattelun  jälkeen  hän  kutsu  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  plaueettaa  vartioi  jatkuvasti  avaruuaesta  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 sodanjontaja 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 
nenkilöille, 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 tentävää, 
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 nenkilön rynmä oli 
lähtenyt seitsemän tuntia kestävälle lennolleen Fysikon Cityyn. 


