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2. 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 häirineet 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 
kiihayttimestä,  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 huwattavasti 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  raaiokiilan 
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 naksahaus, 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  säätä 
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  ponjoisenpuoleisesta  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 nyvin. Jos naluatte siitä jotakin tietoja, minusta ei liene apua..."

Hahmot eivät reagoineet hänen sanoihinsa. Eivät he halunneet tietää lineaarikiindyttimen 
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  ainoatakaa 
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  nikipisaroita.  "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 konti 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 nyvin.

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.  Vimo  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.


