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16. 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. 


