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3. KOE

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

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

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

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

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

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

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

"Ole huoletta.  Tämä on aika halpa koe, siinä ei ole muuta erikoista kuin mahdollisesti



saatavat nyvät tulokset. Ja nekin vain jos koe sattuu onnistumaan." 

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

Hans katsahti Alecia silmiin ja hymyiIi: 

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

Alec näytti hiukkasen vaivautuneelta vastatessaan: 

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

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

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

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

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



kertaa peräkkäin. Kun toimenpide oli valmis, Alec jälleen nosti katseensa kahteen mieheen,
jotka esittäytyivät: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



me otamme tarvitsemamme energian suoraan kaupungin sähköverkosta." 

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

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

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

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

Kaksi  miestä  kävelivät  huoneesta  sen  itäpuolella  olevasta  ovesta.  Oven  yläpuolella
riippuva  kello  osoitti  puoli  seitsemää.  Alecilla  oli  jo  kiire  järjestämään  koetta
hiukkaskiihdyttimellä.  Siellä  oli  muodostettava  tarvittavat  maalit,  ja  sijoitettava  niistä
kiinteät  oikeille  paikoilleen  pitkässä  kiihdyttimessä.  Oli  määrättävä  neljällekymmenelle
avustajalle  tarkkailupaikat.  Avustajia  tulisi  olemaan  neljä  kussakin  kandeksassa  eri
tarkkailupisteessä kiihdyttimen varrella ja kahdeksan itäpäädyssä huolehtimassa hiukkasten
kiihdyttämisen ja ohjauksen tarkkaamisesta. Lisäksi oli tarpeen ohjelmoida päivän kokeen
kulku kiihdyttimeen. 

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

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

Puku  hiukkasen  roikkuen  Alec  lähti  harppomaan  ulos  voimisteluosastosta.  Hän  oli
viipynyt  siellä  puolta  tuntia  kauemmin  kuin  mitä  oli  aikonut,  eikä  hän  ehtisi  syödä
normaalia  aamiaistaan.  Hän  joutuisi  odottamaan  päivälliseen,  joka  syötiin  puolenpäivän



aikoihin. Siihen mennessä saattaisi vielä tulla nälkä, mutta sille ei tällä kertaa voinut mitään.
Alecin  oli  vain  toivottava,  että  hän  ehtisi  edes  jossakin  välissä  naukata  kupin  kahvia
automaatista. 

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

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

Kävellessään Alec mietti  koetta,  jonka he tulisivat  suorittamaan.  Hänelle tämä koe oli
tavattoman tärkeä,  vaikka se periaatteessa suoritettiinkin täsmälleen samalla tavalla kuin
mitä monet aikaisemmat ja muidenkin tutkijoiden tekemät kokeet oli suoritettu. Vain jotkut
käytettävät hiukkaset poikkesivat aikaisemmista. Mutta ennen kaikkea oli uutta se, että tämä
koe tulisi melkoisen varmasti osoittamaan oikeaksi hänen uuden ylisuhteellisuusteoreettisen
painovoimateoriansa,  joka  tulisi  rikkomaan  monia  vanhoja  käsityksiä  gravitaatiosta.  Ja
hänen  tutkimustensa  mukaan  se  saattaisi  tehdä  mahdolliseksi  pysäyttää  ajan
avaruuslennoilla jo paljon valon nopeutta alhaisemmilla nopeuksilla. Näistä seikoista hän ei
ollut vielä kertonut kenellekään. Hän oli valmistellut teoriansa kaikessa hiljaisuudessa, ja
hän olikin päättänyt paljastaa kaikki johdattelemansa näkökohdat vasta, jos koe onnistuisi
odotusten mukaan. Jos sen sijaan koe epäonnistuisi, hän kertoisi vain pääpiirteet, tai kenties
ei  niitäkään.  Mahdollisesti  hän  vain  läpikävisi  teoriansa,  etsisi  siitä  virheet,  ja  yrittäisi
uudelleen. Sitä oli vielä liian aikaista ajatella kovinkaan pitkälle. Kuten hänen isänsä oli aina
sanonut: Huonot mandollisuudet pitää aina ottaa huomioon, mutta niitä ei saa murehtia sen
pidemmälle, elleivät ne toteudu. 

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

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



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

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

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

Suuret  sisäkasvatusaltaat  olivat  olleet  heidän  kotitalonsa  itäpäätyyn  lyhyen  käytävän
avulla yhdistetyssä  hallissa.  Hallin  seinät  ja  katto olivat  oleet  läpinäkyvää muovia,  joka
päästi lämmön sisään vaan ei ulos. Väitettiin, että tämän rakenteen keksijät olivat saaneet
ideansa Venuksen paksusta kaasukehästä. Kahden sopivasti valitun muovilaadun väliin oli
sijoitettu  kaasua,  joka  sisälsi  huomattavasti  hiilidioksidia.  Tiedemiehet  olivat
luonnollisestikin  pian  rakenteen  keksimisen  jälkeen  onnistuneet  osoittamaan,  että  tämän
kattorakenteen  lämpötaloussysteemi  oli  kokonaan  toinen  kuin  se,  joka  vaikutti  Venus-
planeetan ilmakehässä. 

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

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

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

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

Siellä  olivat  neljäkymmentä  teknistä  avustajaa  odottamassa  ohjeita  Alecilta.  He  eivät



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

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

Hadonin  puku  oli  hivenen  ryppyinen  ja  kulunut,  ja  kyynärpäitä  peittivät  nahkaiset
suojapaikat.  Kaikenkaikkiaan  hänen  pukeutumisensa  ei  paljoakaan  poikennut  Alecin
pukeutumisesta.  Tällainen  pukeutuminen  vieraassa  laitoksessa  tosin  kieli  melkoisesta
huolimattomuudesta  pukeutumisessa  kotioloissa,  mutta  itseasiassa  Hadon  pukeutui
kotioloissa paljon paremmin kuin täällä ollessaan.

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

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

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

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



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

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

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

* * *

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

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

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

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

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



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

Kun istunto päättyi,  lähti  jopa Hadon sieltä  pikemminkin hämmentyneenä kuin asioita
selville saaneena. Niin suuren vaikutuksen Alecin täsmällinen ja järjestelmällinen tutkimus
ja suuri älykkyys olivat tehneet jopa häneen, vaikka häntä pidettiin instituuttinsa selvästi
parhaana hiukkasfyysikkona. 

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

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

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

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

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

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

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

Siellä olivat kaikki valmiusasemissa, ja niinpä itäpäädyssä olikin Alecin, Hadon Areterin



ja Ildor Wasekin lisäksi vain kahdeksan henkilöä. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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


