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15. 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. 


