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5. HARAVOINTI

Alec  käveli  ulos  nimellisen  esimiehensä  toimistosta.  Alec  ja  Hans  olivat  keskustelleet
epäonnistuneesta kokeesta. 

Heti Alecin mentyä sisälle Hans oli kysynyt: 

"Aluksi, sinä lupasit kertoa minulle, mikä merkitys tuolla kokeella olisi ollut, jos se olisi
onnistunut. Ehkäpä se helpottaiei tämän kummallisuuden käsittelemistä." 

Alec ei  ollut  halukas  kertomaan kokeesta  nyt  kun se  oli  epäonnistunut;  koe oli  peräti
jouduttu  keskeyttämään  heti  alkuunsa  ensimmäisten  väärien  tulosten  ilmestyttyä.  Mutta
hänen oli nyt pakko kertoa siitä Hansille. 

Alec  oli  kertonut,  mitä  kokeen olisi  pitänyt  osoittaa  oikeaksi.  Hän kertoi,  että  sen  oli
pitänyt vahvistaa hänen uusi painovoimateoriansa. Hän oli myös selvittänyt joitakin teorian
sovellutuksia,  joita  ei  katsonut liian spekulatiivisiksi  kaiken todistusaineiston puuttuessa.
Hän  oli  kertonut  kaikki  kokeen  vaiheet,  jotka  alkuperäisen  suunnitelman  mukaan  olisi
pitänyt suorittaa, mutta jotka kummallisesta tuloksesta johtuen olivat jääneet yrittämättä. 

Hans oli hetken aikaa näyttänyt miettiväiseltä. Hän ei ollut saanut mitään tietoja Alecin
suunnittelemasta uudesta teoriasta, vaikka hänellä olisi Alecin esimiehenä pitänyt olla siihen
täysi oikeus. Mutta tällä kertaa hän ei ollut välittänyt arvovaltaseikoista, vaan oli jatkanut: 

"Ja  seuraavaksi  selvität  sen  oudon  tuloksen,  jonka  te  kokeesta  saitte.  Minulle  on
kantautunut  vain  epämääräisiä  selvityksiä  tuloksen fysiikan  lakien  vastaisuudesta,  mutta
mitään tarkempaa en ole saanut korviini." 

Alec oli selvittänyt sen, että he olivat havainneet kanden protonin annihilaation, ja kaiken
sen, mitä he olivat sen jälkeenkin havainneet.  Hän oli selvittänyt tarkoin, mitkä tulosten
kohdat rikkoivat mitäkin kokeellisesti oikeaksi todistettua hiukkasfysiikan lakia. Tosin hän
oli tiennyt, että Hans laitoksen esimiehenä tunsi hiukkasfysiikkaa hyvin pitkälle, ja varmasti
oli tajunnut nämä vastaisuudet yhtä selkeästi kuin Aleckin. 

"Ja mitä sinä tästä kaikesta ajattelet?", oli Hans kysynyt Alecin lopetettua selvityksensä. 

"Minä en tosiaankaan tiedä," oli Alec vastannut. "Se ei mahdu minun järkeeni, tällaista ei
voi tapahtua. Se koe on tehty kymmeniä kertoja ennen tätä, eikä näin outoja tuloksia ole
saatu kertaakaan aikaisemmin." 

Olisiko mahdollista, että joku tai jotkut alaisistasi olisivat sotkeneet tuloksia?" 



"En usko. He ovat asiantuntijoita, jotka olen henkilökohtaisesti valinnut. He eivät tekisi
niin  alkeellisia  virheitä.  Ja  sitäpaitsi  olen  itsekin  tutkinut  joitakin  tapahtumasta  otettuja
kuvasarjoja. Ne on tulkittu oikein." 

"Siis ei erehdyksessä, mutta entä tarkoituksella?" 

"Ei kenelläkään olisi siinen syytä. He kaikki haluavat tieteen edistyvän, eivätkä varmasti
väärentäisi kuvia. Ja kuvat on sitäpaitsi jo tarkistettu: ne ovat varmasti aitoja. Eikä missään
muussakaan kohdassa voisi tapahtua minkäänlaista vilppiä. Kukaan ei varmasti voisi saada
tietoihin näin pahaa sotkua." 

Entä  voisiko  homman  saada  aikaan  jollakin  laitteella,  joka  aikaansaisi  protonien
annihilaation,  tai  saisi  jonkin aivan muun tapahtuman näyttämään valokuvissa protonien
annihiloitumiselta?" 

"Viittaat  sabotaasin  mahdollisuuteen?  Hiukkasten  törmäämättömyyden  voi  kyllä  saada
aikaan hyvin monimutkaisella elektroniikalla. Siihen tarvittaisiin vain äärimmäisen nerokas
heikkovirtainsinööri.  Mutta  ne  laitteet  olisivat  valtavan  suuria,  ja  joku  varmasti  olisi
jossakin vaiheessa huomannut ne. Sen sijaan protonien anniniloitumista ei voi synnyttää
nykyisellä  tekniikalla.  Eikä  kai  ole  myöskään  mahdollista  saada  muuta  tapahtumaa
näyttämään  siltä.  Fotoneja  ei  voi  lahjoa,  vaikka  gravitonit  saisikin  näyttämään  vääriä
tuloksia." 

"Eikä kukaan olisi voinut keksiä niin nerokasta laitetta, että se synnyttäisi annihilaation?" 

"Ei ainakaan meidän tiedoillamme. Senkaltaisen laitteen keksijän pitäisi käsittääkseni olla
vähintäänkin useita satoja vuosia edellä siitä, millä tasolla meidän tieteemme tätä nykyä on.
Meidän kykymme eivät riitä edes kehittämään teoriaa, jonka mukaan se olisi mahdollista.
Mutta kaipa joku sen on keksinyt, ja rakentanut käytännön toteutuksenkin, tai sitten tehnyt
homman jollakin muulla tavalla." 

"Kukapa se voisi olla, ellei ihminen sitä kykene tekemään? Vai et kai väitä, että Plutosta
on tullut pieniä vihreitä miehiä, jotka ovat korkealla sivistyksellään näin saattaneet meidät
hankalaan tilanteeseen." 

"Ei  se  voisi  olla  kukaan.  Ellei  sitten,  kuten  sanoit,  avaruudessa  tosiaan  ole  asukkaita.
Mutta  ei  heillekään  olisi  mitään  hyötyö  tällaisesta  pikku  kepposesta  alikehittyneelle
kansalle. Ei, tälle reaktiolle on keksittävä jokin luonnollinen selitys." 

"Siispä  meidän  on  tällä  hetkellä  parasta  uskoa,  että  siinä  on  joko  tapahtunut  jokin
luonnollinen virhe, tai sitten joku on tarkoituksella tehnyt jotakin koevälineille tai kokeen
tuloksille." 

"Mutta sehän on täysin mahdotonta"" 

"Niin, se tuntuu mahdottomalta. Mutta se on ainakin ainoa järkevä selitystapa, jonka minä
kykenen keksimään. Ja siihen meidän on joka tapauksessa perustettava toimenpiteemme.
Ensimmäiseksi  lienee  syytä  suorittaa  kaikki  mahdolliset  tarkistukset.  On  tutkittava



uudelleen kaikki kokeen kyseisestä osasta otetut kuvat. On haravoitava hiukkaskiihdyttimen
sisäosat  ja  sen  lähiympäristö  etsien  kaikkia  mahdollisia  vieraita  esineitä.  On  tutkittava
kaikki  arkistot,  ja  etsittävä  vastaavia  tai  samankaltaisuuteen  viittaavia  tapauksia.  On
tutkittava,  onko  lineaarikiihdyttimen  ympärillä  mahdollisesti  mitään  ylimääräisiä
voimakenttiä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Minun käsittääkseni sinun on pantava nämä
hommat  käyntiin  mahdollisimman  pian.  Ja   sen  kai  tajuat  itsekin,  että  tilanteen
eriskummallisuudesta johtuen on sitä parempi, mitä vähemmän sen tutkimiseen tällä erää
osallistuu väkeä." 

"Okei, minä yritän. Vaikka itse uskonkin, ettei näin tulla saamaan mitään uusia tuloksia." 

Keskustelu oli päättynyt siihen, ja nyt Alec oli lähdössä toimistosta. Ulkona erämaassa
olisi jo aivan pimeätä, oli  muutamia minuutteja vaille keskiyö lokakuun kuudennentoista
päivän iltana. 

Sisällä  käytäviä  valaisivat  aivan  luonnonvalon  väriset  lamput.  Nämä  toimivat
yksinkertaisilla  radonlasereilla,  joiden  säteily  fluoresenssin  avulla  muutettiin  normaalin
väriseksi  valoksi.  Ne  toimivat  hyvin  vähäisillä  energiamäärillä,  koska  ne  pystyivät
muuttamaan 95 prosenttia saamastaan energiasta valoksi.  Ne oli keksinyt jo kauan sitten
muuan mies nimeltä Valdino. 

Alec  läksi  antamaan  ohjeita  tarvittavien  tarkistusten  tekemiseksi.  Työ  painoi  hänen
mieltään, sillä hän ei ymmärtänyt, mitä hänen kokeessaan oli voinut tapahtua. Ja ainakin
hänen mielestään,  ja  varmasti  monen muunkin  mielestä,  etevän tutkijan  velvollisuus  oli
ymmärtää  tekemiään  kokeiluja,  saada  kokeistaan  juuri  sellaisia  tuloksia  kuin  oli
halunnutkin. Ja jos oli etevä tiedemies, tuli myös saada sellaisia tuloksia, jotka sovltuivat
johdateltuun teoriaan. Ja tässä Alec oli epäonnistunut. 

Ensimmäiseksi  Alec käveli  valokuvien kehitysosastolle,  jossa  kaikki  kokeissa  otettavat
valo-, röntgen-, gravitaatio- ynnä muut kuvat kehitettiin ja valmistettiin. 

Fyysikot olivat kummallisia. Kun he halusivat saada jonkin työn päätökseen, he puursivat
yöt ja päivät. Nytkin oli valokuvaosastolla useita asiantuntijoita työssä, koska päivän kokeen
tulokset  piti  järjestellä.  Tuloksia  oli  sentään  suhteellisen  vähän,  mutta  ne  olivat
erikoislaatuisia. 

Kehitysosasto  oli  erittäin  erikoistunut;  se  sisälsi  kymmeniä  pimeitä  huoneita,  joissa
automaattiset laitteet kehittivät kuvia. Lisäksi osastoon kuului huoneita kuvien leikkaamista
ja järjestelemistä varten, jotta tutkijat voisivat saada ottamistaan kuvista haluamansa laisia
selkeitä sarjoja. 

Erilaisille kuvausaineksille varatuissa tiloissa oli erilaiset valaistusolosuhteet. Esimerkiksi
infrapunakuvat  kehitettiin  himmeällä  ultravioletilla  valaistuissa  huoneissa,  jos  niiden
kenittämistä oli tarpeen seurata. Luonnollisestikin jos kehittämistä ei ollut tarpeen jatkuvasti
tarkkailla, se tapahtui täydellisessä pimeydessä. 

Alec antoi  ohjeet  tarvittavien kuvien uudelleentarkistamisesta,  ja  kehotti  tekemään sen
äärimmäisen  nuolellisesti.  Oli  selvitettävä,  oliko  mahdollista,  että  yksikään kuvista  olisi



väärennös. Yksikin väärennökseksi osoittautuva kuva riittäisi, ja kokeen tulokset voitaisiin
kaikessa rauhassa haudata unohdukseen,  ja suorittaa koe uudestaan.  Ainakin Alec uskoi,
ettei ollut mahdollista saada samaa kummallista tulosta toista kertaa. 

Lisäksi oli tutkittava, olisiko mahdollista, että jokin jälki olisi syntynyt jostakin muusta
reaktiosta, kuin miksi se oli alunperin tulkittu, ja ensimmäisessä tarkistuksessakin todettu.
Tänä mahdollisuus oli  olemassa,  vaikka se olikin äärimmäisen pieni.  Hiukkasten jälkien
tunnistamisen taito mitä erilaisimmista kuvamateriaaleista oli kehittynyt hyvin pitkälle, ja
etevä valokuviin erikoistunut hiukkastutkija pystyi tunnistamaan minkä tahansa hiukkasen
jo  muutaman  mikrometrin  pituisesta  jäljestä  lähes  absoluuttisen  varmasti.  Erehtymisen
mahdollisuus oli hyvin pieni, mutta kuitenkin olemassa. 

Ohjeensa annettuaan Alec suuntasi kulkunsa kohti  voimakenttien tutkimuslaboratoriota,
jonka pääosasto oli  samassa rakennuksen siivessä kuin valokuvien kehitysosasto. Tämän
pääpisteen  lisäksi  osastoon  kuului  valtava  määrä  liikkuvaa  kalustoa  rakennuksen
alakerrassa, mistä niitä helposti voitiin siirtää mihin tahansa osaan kaupunkia. Liikkuvan
kaluston  tulostus  tapahtui  radioteitse  keskuslaboratorion  tietokoneeseen,  josta  tulokset
edelleen voitiin saada järjesteltyinä takaisin havaintopaikalla toimivalle työryhmälle. 

Tämä osasto muun muassa säännöllisesti tarkisti kaikkien voimalaitosten, radioasemien, ja
muiden vastaavien laitosten aiheuttamat voimakentät, etteivät ne pääsisi kohoamaan liian
korkeiksi.  Liian  vahvat  voimakentät  näet  häiritsivät  kaikkea  tutkimustyötä,  sekä  myös
yleistä radioliikennettä. 

Suurimman työmäärän osastolle kuitenkin aiheutti Fysikon Cityn yläpuolella toimiva Sat-
observatorio,  joka  välitti  kaikki  kenttätietonsa  osastolle,  ja  tätä  kautta  edelleen  eri
tutkimuslaitoksille.  Myös muualla  maailmassa  sijaitsevat  tutkimuslaitokset  olivat  tehneet
sopimuksia  Satin  tietojen saamisesta,  sillä  täällä  olivat  käytössä  tällä  hetkellä  maailman
ylivoimaisesti parhaat voimakenttien tutkimuslaitteistot ja parhaat asiantuntijat. 

Kun Alec astui sisälle päähuoneeseen, joka oli tupaten täynnä elektroniikkaa, hän tapasi
sieltä  työssä  vain  osaston  jontajan  Elen  Hinderin.  Elen  oli  juuri  järjestämässä  Satilta
saamiaan tietoja Jupiterin ja Saturnuksen magneettikenttien yhteisvaikutuksista. Elen näet
teki varsinaisten töidensä lisäksi tutkimuksia omaan laskuunsa laitoksen välineistöllä, sillä
hän valmisteli tohtorinväitöskirjaansa aurinkokunnan magneettikentistä. Tämän vuoksi hän
usein oli työssä hyvin myöhään yöhön, ja niinpä Alec oli ajatellutkin löytävänsä hänet täältä.

"Hyvää iltaa, Elen", toivotti Alec kohteliaasti ovelta. 

Elen vastasi tervehdykseen hänelle tyypillisellä hiirimäisellä äänellä, ja Alec jatkoi: 

"Olisi töitä sinulle. Sinun pitäisi tutkia koko suuren lineaarikiihdyttimen ympäristö." 

"Töitä!" tuhahti Elen, mutta onnistui jotenkin peittämään harmistumisensa. Olihan Alec
sentään  huomattavasti  häntä  korkeammalla  laitoksen  hierarkiassa.  "Olisi  minulla  koko
joukko  tekemistä  omastakin  takaa.  Tämä  väitöskirja  näyttää  vievän  valmistuessaan  niin
kauan,  että  ehdin  kasvaa  vanhaksi  ukoksi  ennen  kuin  se  päästään  tarkistamaan.  Mutta
sellaistahan se on aina tässä talossa, että jatka pois." 



"Niin,  meillä  on  ilmennyt  hankaluuksia,  jotka  antavat  aihetta  epäillä,  että  jossakin
laitteessa olisi tapahtunut jotakin vilppiä." 

"Minunkin korviini on kantautunut tietoja siitä tämänpäiväisestä kokeestasi. Siinä ilmeni
kuulemma aika omituisia tuloksia." 

Lause oli selvästi tarkoitettu kysymykseksi, mutta Alec ei kiinnittänyt siihen huomiota,
vaan jatkoi: 

"Sinun  pitäisi  etsiä  sieltä  kaikki  vieraat  voimakentät.  Sekä  radiolla,  että  magneetti-  ja
gravitaatiokentät. Kun olet saanut sen tehdyksi, teet ilmoituksen välittömästi joko minulle
tai Hans Christiensenille, riippumatta siitä, millaisia tuloksia saat."

"Hhaiskahtaa vähän sille, että epäilette jonkinkaltaista sabotointiaY" 

"Epäilemme kyllä. Saimme kokeesta tosiaankin niin oudon tuntuisia tuloksia, että ainakin
tällä  hetkellä  sabotointi  tuntuu  ainoalta  vähääkään järkevältä  mahdollisuudelta.  Tulokset
ovat  sellaisia,  että  ainakin  niistä  päätellen  sabotaasin  suorittamiseen  tarvittaisiin  vallan
mahtavia voimakenttiä, ja siksipä sinua tarvitaan niitä tutkimaan. Tosin on syytä uskoa, että
se  joka  on  kopeloinut  koettamme,  pyrkisi  mahdollisimman  nopeasti  saamaan  laitteensa
piiloon, mutta vielä ei liene myöhäistä tutkia. Laitteita tuskin on valvonnan vuoksi voitu
viedä minnekään, elleivät ne alunperinkin ole olleet hyvin kaukana kiihdyttimestä. Ja joka
tapauksessa siihen hommaan tarvittavien vahvuisista kentistä pitäisi vielä olla ainakin selviä
jälkikaikuja. Joten ryhdypä töihin." 

"Kuulosti siltä kuin se pitäisi tehdä jo tänä yönä?" 

"Niin pitääkin. Mitä pikemmin sen saat tehdyksi, sitä parempi." 

"No sopiihan se. En ole kyllä saanut nukkua kahdeksaantoista tuntiin, mutta kai sitä vielä
pari kolme tuntia jaksaa. Uskoisin, että saamme sen tehdyksi jonnekin kolmeen mennessä,
näillä laitteilla voi tutkia sen verran suuret pinta-alat kerrallaan. Itse tutkimus ei kestä kuin
puoli tuntia, mutta sen tulosten järjestäminen vie väkisinkin aikaa. Että voit odottaa soittoa
kahden ja kolmen välillä. Minä kutsun pojat heti koolle ja lähetän heidät viemään kalustoa
paikan päälle. Ohjelmoin itse sillä aikaa täällä tietokoneen." 

"vielä yksi juttu.  Kutsu niin vähän väkeä kuin vain on mahdollista.  Hans ei halua tätä
hommaa vielä kovinkaan laajalti tunnetuksi." 

"Käypä se kai, vaikka silloin, tutkiminen pakostakin kestää tunnin, enkä jopa puolitoista." 

"Ei niin pieni viivytys kai erikoisemmin haittaa." 

"No hyvä. Silloin voit odottaa tuloksia kolmen ja puoli viiden välillä." 

Keskustelun  päätyttyä  Alec  lähti  nuoneesta,  ja  päätti  tuloksia  odottaessaan  nukkua
muutaman tunnin. 



Ennen kuin lähti  kotiinsa hän kuitenkin soitti  viidelle alaiselleen,  joita  pyysi  tulemaan
kuudelta lineaarikiihdyttimen itäpäädyn rakennukseen. Näiden miesten kanssa Alec aikoi
haravoidaa kiindyttimen etsien kaikkia mahdollisia vieraita esineitä. Niin pienellä joukolla
etsintä kestäisi melko kauan, ja siitä tulisi hyvin rankka, mutta vallissevissa olosuhteissa
sille ei nyt voinut mitään. 

Kaikki  viisi  miestä  olivat  nukkumassa  Alecin  soittaessa  mutta  heräsivät  muutamien
itsepintaisten summeriäänien jälkeen ja lupasivat tulla mukaan haravointiin. 

Viiden  soiton  jälkeen  Alec  käveli  parinsadan  metrin  matkan  asuntoonsa  ja  paneutui
nukkumaan.

Alecin  herätessä  puhelimen  summeriääneen  oli  kello  viisitoista  yli  kolmen  lokakuun
seitsemännentoista päivän aamuna. Soittaja oli Elen Hinder voimakenttälaboratoriosta.

"Huomenta Alec. Taisin herättää sinut?" 

"Ei  se mitään.  Se oli  parempi kuin jos olisin valvonut odottaessani soittoasi.  Millaisia
tuloksia sait kentistä?" 

"No  en  aivan  sellaisia  kuin  odotin.  Siellä  ei  ole  paljon  minkäänlaisia  jälkiä.  Selkeitä
kaikuja on vain niistä kentistä, joita te itse käytitte kokeessa. Olen tarkistanut ne antamastasi
koesuunnitelmasta,  ja  ne  ovat  täsmälleen  samat  voimakentät.  Sitten  tuntuvat  tietysti
normaalit  taivaankappaleiden  aiheuttamat  voimat.  Useat  planeetat  ovat  tällä  erää
painovoimakentillään vahvasti mukana, joten ne häiritsevät muiden kenttien havaitsemista,
mutta  en  silti  usko,  että  yhtään  merkittävää  olisi  jäänyt  huomaamatta.  Sitten  oli  yksi
kummallinen  kenttä,  joka  näytti  annihilaation  tulokselta,  mutta  ei  aivan  vastannut
tavanomaisia annihilaatiojälkiä. Osaisitko sinä selittää sen kentän?"

"Voin kai sen selittääkin. Siinä juuri on tämän kokeen ongelmallisin kohta. Saamamme
tulokset viittaavat siihen, että kokeessa tapahtui kahden protonin annihilaatio, ja tuo sinun
tuloksesi  näyttää  tukevan  aikaisempia  havaintoja.  Ja  meidän  mielestämme  protonien
annihiloituminen ei ole soveliasta." 

"Protoneita? ovatko ne sinun havaintolaitteesi seonneet?" 

"Sitähän me koko ajan yritämme osoittaa, että ne olisivat sekaisin. Mutta noiden tulosten
jälkeen ei näytä kovinkaan lupaavalta. Oliko sielä vielä muita kenttiä?" 

"Oli  yksi,  mutta  se  tuskin  on  merkittävä.  Se  oli  parin  kolmen  kilon  aiheuttama
painovoimakenttä, tai oikeastaan sellaisen jäljet. Tämä kiihdyttimeen kuulumaton massa oli
jo tutkimuksemme aikana poissa,  sen gravitaatiokentästä  oli  enää jäljellä  hyvin himmeä
kaiku. Kentästä päätellen ylimääräinen massa oli ollut jossakin kiihdytinputken lähellä, ja
käsittääkseni hajallaan ehkä monena palana pitkin kiihdytintä." 

"Sen  sijainti  on  kyllä  kiinnostava,  mutta  tuskinpa  niin  pieni  massa  pystyisi  saamaan
missään olosuhteissa aikaan meidän tarkoittamiamme reaktioita. Ja sitä paitsi, mihin hittoon



se  massa  olisi  voinut  kadota,  kun  kiihdyttimellä  on  jatkuvasti  ollut  muutamia  ihmisiä
kokeesta lähtien?" 

"Jäljet  näyttivät  siltä  kuin  massa  olisi  kaasuuntunut  joskus  kolmen  ja  viiden  välillä
iltapäivällä.  Mutta  kun  tutkitutin  kiihdyttimen  ilman,  sieltä  ei  löytynyt  yhtään  atomia
ylimääräistä  kaasua.  Ei  niin  suuri  massa  voi  kaasuuntua  niin  että  sen  määrä  jo  olisi
kokeellisesti havaitsemattomissa. Joten hölmöltä vaikuttaa. Kuten kai illalla sanoit, tulokset
ovat vähintäänkin merkillisiä. Tietysti voi olla, että laitteemme ovat havainneet sen massan
väärin, olihan se sentään aika pieni."

"Minusta se vaikuttaa aika epämiellyttävältä. Soita jos löydät tutkimustuloksistasi jotakin
uutta, oli se miten vähäpätöistä tahansa." 

"Sopii. Tutkinko minä uudestaan, olivatko ne pienestä massasta saadut tiedot oikeita?"

"Tuskinpa  se  on  tarpeen.  Ei  niin  vähäinen  määrä  kuitenkaan  pysty  saamaan  aikaan
sellaisia muutoksia kokeessa." 

"No hyvää yötä sitten." 

"Hyvää yötä. Mene sinäkin jo nukkumaan." 

Alec sulki puhelinvastaanottimen ja jäi istumaan vuoteensa reunalle. 

Nyt  ei  tuntunut  enää  mahdolliselta,  että  kiihdyttimestä  löytyisi  mitään  ylimääräisiä
laitteita,  mutta  etsintä  oli  joka  tapauksessa  suoritettava.  Jos  joku  kerran  pystyi
aikaansaamaan kanden protonin muuttumisen energiaksi, ja muodostamaan tästä energiasta
kaksi  elektronia,  hän  varmaankin  pystyisi  myös  piilottamaan  käyttämänsä  laitteet
kenttäilmaisimilta. Ehkä, ehkä ei. Mutta ainakin oli yritettävä. 

Hans halusi,  ettei  tutkimuksesta syntyisi  mitään kohu-uutista.  Ja kaipa Alec toivoi sitä
itsekin. Fyysikon maineelle ei olisi hyväksi, jos hän julkisessa sanassa ilmoittaisi, että ei
ymmärtänyt, mitä hänen tekemässään kokeessa oli tapahtunut. Joten oli toivottava, että tulos
johtui jonkun häirinnästä, tai oli sittenkin havaintovirhe. Mutta tuntui mahdottomalta, että
kumpikaan mahdollisuus voisi osoittautua oikeaksi. Mutta jos kumpikaan ei ollut oikea, jäi
vielä jäljelle kysymys, miksi kaikki sitten oli tapahtunut? Ja miten? 

* * *

Kuudelta  aamulla  viisi  miestä  sekä  Alec  kokoontuivat  lineaarikiihdyttimen  itäpäätyyn,
mistä  heidän  oli  tarkoitus  aloittaa  kiihdyttimen  haravoiminen.  Heidän  tuli  etsiä  kaikkia
mahdollisesti alueelle kuulumattomia tai sinne aivan vasta tulleita esineitä. 

Alec oli valinnut nämä viisi, koska piti heitä laitoksen luotettavimpina työntekijöinä. He
eivät antaisi lehdistölle mitään tietoja etsinnän tarkoituksesta. Lisäksi he olivat kaikki nuoria
ja tarkkasilmäisiä ja osasivat hyvin käyttää etsinnässä apuna käytettäviä laitteita. Viisi voisi
kyllä  osoittautua  liian  vähäksi  tutkimaan  näin  suurta  aluetta,  mutta  oli  yritettävä
mahdollisimman vähällä väellä. 



He tekivät  työnsä järjestelmällisesti  aloittaen itäpäädyn rakennuksesta.  He hajaantuivat
kahden miehen ryhmiin, jotka kukin ottivan rakennuksen tietyn osan tutkittavakseen. Alec
itse muuaan kaksikymmenvuotiaan toverin kanssa tutki kiihdytyksen alkuvauhdin antavat
laitteistot,  toinen ryhmä selvitti  laitoksen generaattorit  ja  muut  voimatalouteen  kuuluvat
osat,  ja  kolmas tutki  ohjelmointiosaston.  Mitään ylimääräistä  ei  löytynyt,  mikä tulos  oli
kyllä ollut odotettavissakin. Olihan ilmeistä, että jos joku olisi saanut sabotaasiin tarvittavan
suuruisen laitteen tähän osastoon, sen olisi joku varmasti havainnut edellisen päivän kokeen
aikana. 

Kun  itäpäädyn  rakennus  oli  tutkittu,  joukko  lähti  kävelemään  pitkin  kiihdytysputkia
ympäröivää  tunnelia  kohti  seuraavaa  tarkistusasemaa  siten,  että  kolme  miestä  oli
asettuneena kiihdytinputkien kummallekin puolelle. 

Tällä  tavoin  he  etenivät,  ja  tutkivat  erityisen  huolellisesti  kaikki  kokeessa  käytetyt
havaintopisteet, joissa tietenkin asiaankuulumattomien osien löytymisen todennäköisyys oli
kaikkein  suurin.  Kaikki  muutkin  tarkistusasemat,  sekä  yhdistävät  tunnelitkin  tutkittiin
suhteellisen tarkkaan, vaikka niistä ei odotettukaan löydettävän mitään. 

Mitään ei  löytynyt  mistään matkan varrelta,  kaikki  oli  aivan niin  kuin pitikin.  Ja  kun
kokeessa saadaan sellaisia tuloksia kuin eilen oli saatu, ei kaikki saanut olla niin kuin piti.
Se oli kaikinpuolin luonnotonta. 

Kaikkein tarkin tutkimus tehtiin kiihdyttimen toiseksi länsimmäisessä tarkistusosastossa,
siis  viimeisessä  niistä,  jotka  olivat  olleet  mukana  kokeessa.  Juuri  siinä  osastossa  oli
protonien annihiloituminen tapahtunut. 

Keskinäisellä sopimuksella tämä rakennus jaettiin kolmeen osaan, joista kunkin tutki kaksi
miestä yksikseen toimien, jolloin kukin kohta tuli tutkituksi kahteen kertaan. Tästä osastosta
olisi  varmasti  löytynyt  mikä  tahansa  pikkusormen  kynttä  suurempi  esine,  mutta  mitään
ylimääräistä ei siltikään löytynyt. 

"Turha homma ainakin siihen saakka", tuhahti Alec kun kaikki kiihdyttimen sisäosat oli
tutkittu kellareita ja ullakoita myöten. Joissakin tarkkailupisteissä oli ullakot, vaikka niillä ei
käytännöllisesti katsoen ollut mitään merkitystä. Ne olivat olemassa lähinnä kai siltä varalta,
että pohjakerroksen sisätilat loppuisivat ja tarvittaisiin vielä sijoittaa osastoon lisää laitteita. 

"Mitä me oikein täällä sitä paitsi etsimme?" kysyi yksi hänen tovereistaan. Alec ei ollut
selvittänyt viidelle miehelle muuta kuin että oli etsittävä kaikki mahdolliset vieraat esineet. 

"Minun  on  sanottava,  etten  oikein  tiedä  sitä  itsekään,"  vastasi  Alec.  "Ilmeisesti
tarkoituksemme on löytää esine tai esineitä, jotka pystyisivät muuttamaan kiihdyttimen tai
tarkkailulaitteiden toimintaa jollakin, aivan millä tahansa, tavalla. Siis sellaisia, jotka eivät
alunperin  kuulu  tänne,  vaan jotka  joku on tuonut  tarkoituksenaan muuttaa  eilen  tehdyn
kokeen tuloksia. Nyt alkaa näyttää siltä, että emme tule löytämään yntään mitään. Mutta silti
meidän on vielä tutkittava koko kiindyttimen ulkopuoli." 

"Miten isolta alalta olet ajatellut sen tehtäväksi?" 



"Luulisin, että riittää, jos tutkimme kiihdyttimen ympäristön teihin saakka sekä pohjois-
että eteläpuolella, ja suunnilleen yhtä pitkälle kiihdyttimen päädyt. Ei liene mitään järkeä
etsiä  kappaleita  kauempaa,  sillä  jos  niitä  siellä  olisi,  niiden  tarvittavan  vaikutuksen
synnyttämiseksi tulisi olla niin suuria, että ne näkyisivät kilometrien päähän." 

Miehet  tulivat  ulos  kiihdyttimen länsipäädystä  ja  lähtivät  nopeaan tahtiin  ristiin  rastiin
kulkien etenemään takaisin kohti itää. He jakaantuivat kahtia kolme yhdelle ja toiset kolme
toiselle  puolelle  kiihdytinrakennusta.  Kummallakin  puolella  kaikki  kolme  tarkistivat
peräjälkeen samat alueet, jotta etsinnän tarkkuus olisi mahdollisimman suuri. Alec oli itse
etelänpuoleisessa ryhmäslä,  kaupungista näkymättömissä.  Miesten lähtiessä länsipäädystä
oli kello jo puoli kolme iltapäivällä, ja he olivat ehtineet viettää vaelluksensa aikana yhden
ruoka- ja yhden kahvitauon. 

Kun he saapuivat takaisin itäpäätyyn, oli kello jo kahdeksatta, ja oli aivan pimeätä. Vaikka
he olivat muuttaneet etsimistapaa niin,  että voivat aina liikkua vähän matkaa autolla,  he
olivat silti viipyneet näin pitkään. Mitään ei löytynyt kiihdyttimen ulkopuoleltakaan. 

Jalat  särkevinä lähes sadan kilometrin kävelystä ja muutenkin kaikin puolin väsyneenä
Alec päätti vielä käydä tapaamassa Hans Christienseniä. Hän tiesi löytävänsä Hansin tämän
työhuoneesta, koska tiesi tämän odottavan hänen etsintänsä tuloksia. Hän tiesi myös, että
tulokset eivät ilanduttaisi pansia. 

Alec ei koputtanut astuessaan sisään Hansin työhuoneeseen, eikä Hans tuntunut välittävän
tästä muodollisuuden suorittamatta jättämisestä. 

"Huonoja uutisia," Alec sanoi vaihtamatta tervehdyksiä vastoin yleensä hyviä tapojaan.
"Sabotaasiteoria  tuntuu  romahtavan  tähän  paikkaan.  Me  emme  löytäneet  mitään  koko
kiihdyttimestä. Ainakaan mitään niin suurta, että sillä olisi voinut saada aikaan hiukkasten
törmäämättömyyden,  saati  sitten  annihilaation.  Sabotaasiteoria  ei  kyllä  alun  alkaenkaan
tuntunut järkevältä, mutta joka tapauksessa se nyt näyttää myös mahdottomalta." 

"Eikä kukaan olisi voinut viedä laitteita ulos?" 

"Ei. Kiihdyttimellä on jatkuvasti ollut väkeä, ja lisäksi niin suuren laitteen kuljettamisen
huomaisi varmasti vaikkei kukaan erikseen seutua vartioisikaan. Sitä paitsi annihilaatioon
tarvittavaa laitetta ei tosiaankaan vielä ole keksitty." 

"Sille  me  emme  voi  mitään.  Mutta  joka  tapauksessa  meidän  on  pitäydyttävä
sabotaasioletuksessa, kokska järkevämpiäkään ajatuksia ei ole esitetty. Tilannetta ei muuta
se, että se on mahdotonta. Se on silti ainoa teoria, jossa on mitään järkeä." 

Hansin pöydällä oleva puhelin äännähti vaativasti,  ja Hans vastasi kuulokkeeseen. Hän
vastaili  tulevaan  puheeseen  muutamilla  tyytymättömillä  hymähdyksillä,  ja  painoi
kuulokkeen parin minuutin kuuntelun jälkeen takaisin paikoilleen. Näytti siltä, että hänkin
aikoi alistua tilanteen mahdottomuuden edessä. 

"Kuvankehitysosastolta ilmoittivat, että kaikki kuvat ovat ehdottomasti aitoja," hän sanoi



happamasti.  "He ovat tutkineet kaikki heille  antamasi kuvat viimeistä piirtoa myöten, ja
yhdestäkään ei ole löytynyt mitään merkkiä leikkaamisesta." 

"Entä kuvien tulkinta?" 

"Nekin on kaikki tarkistettu. Kuvien alkuperäiset tulkinnat ovat heidän mielestään oikeita,
vaikkakin järjenvastaisia.  Minusta alkaa tuntua, että meidän on vain arkistoitava tapahtuma,
ja kirjoitettava mapin selkään 'selittämätön'. Mitä me voisimme muutakaan?" 

"Emme kai  mitään.  Mutta  silti  tämä kaivelee  minua.  Minä yritän koetta  uudelleen,  ja
katson, millaisia tuloksia sitten saadaan. Jos tulokset sitten ovat normaaleja, voin puhtain
omintunnoin  jättää  tämän  kokeen  huomiotta.  Milloin  voisin  tehdä  vastaavan  kokeen
seuraavan kerran niin että vuoden budjetti pysyttelisi sallituissa rajoissa?" 

Hans  selaili  hetken  aikaa  pöydällä  edessään  olevaa  vuoden  tutkimussuunnitelman
tiivistelmää, ja vastasi sitten: 

"Se  menisi  ainakin  joulukuun  puoleenväliin,  ehkä  vielä  muutamia  viikkoja  siitäkin
eteenpäin. Sanotaan että tammikuun alkupäivinä, niin sen voi varmasti silloin tehdä. Tosin
silloinhan se jo tuleekin ensi vuoden budjettiin, mutta tämän vuoden puolelle on tosiaankin
niin vaikea mahduttaa mitään." 

"Se on kyllä aika pitkä aika,  mutta eipä sille  mitään voi.  Ehdinpähän ainakin huolella
tutkia kaikki  mahdolliset  virhelähteet.  Vaikka en uskokaan,  että  mitään tulee löytymään.
Minusta tuntuu, että kun minä teen sen kokeen toisen kerran, niin tulokset sitten ovat aivan
normaaleja. Että yritetään sitten uudelleen." 

"Minä merkitsen sinulle aikavarauksen vaikkapa tammikuun kolmannelle päivälle. Silloin
näkyy olevan tiistai,  ja  mahdollisten ennustusten  rajoissa  kaikki  avaruuden häiriölähteet
ovat sinä päivänä hiljaisia." 

"Selvä. Minä yritän selvitellä teoreettista puolta siihen saakka. Ja on minulla kyllä useita
muitakin hommia keskeneräisinä, joten eivät minulta työt lopu.  Arkistoi  tämä nyt siihen
saakka siihen 'selvittämätön' -mappiisi." 

Alec  jätti  huoneen  suorastaan  epätoivoisena.  Tapahtumien  selvittämisestä  ei  tuntunut
olevan toivoakaan. 

Kello  oli  muutamia  minuutteja  yli  kahdeksan,  ja  Alec  päätti  vielä  lähteä  lyhyelle
kävelyretkeile  ennen  kuin  menisi  kotiinsa.  Hän  lähti  tutkimusrakennuksesta  kohti
lineaarikiihdytintä kävellen lähes täydellisessä pimeydessä. Kuu ei ollut vielä noussut, ja
ainoastaan fysiikan laitoksen päärakennuksen ja lineaarikiihdyttimen itäpäädyn rakennuksen
ikkunoista näkyvät lamput valaisivat himmeästi erämaata. Alec kulki tarkoituksella hiekassa
kiertäen  laatoitetut  jalkakäytävät,  sillä  pehmeässä  hiekassa  kulkeminen  oli  hänen
rasittuneille jaloilleen helpompaa kuin kovien kivilaattojen käyttäminen. Hän kulki hitaasti
ajatuksiinsa vaipuneena, eikä kiinnittänyt erityistä huomiota työläisiin, jotka menivät aivan
läheltä tietä pitkin lineaarikiihdyttimelle. 



Viiden  miehen  työryhmä  kuljetti  traktorilla  valtavaa  mustaa  laatikkoa  siten,  että  yksi
miehistä  ohjasi  traktoria  ja  muut  kulkivat  rinnalla  tai  jäljessä,  ja  tarkkailivat  koko  ajan
kuljetettavan esineen liikettä. Musta laatikko keinui aika tavalla, mutta ei sentään näyttänyt
olevan vaarassa kaatua. 

Sähkökäyttöinen  traktori  oli  pienestä  koostaan  huolimatta  tavattoman  vahva,  ja  pystyi
kuljettamaan  useiden  kymmenien  tonnien  kuorman  suuremmatta  vaivatta.  Sen  akut
pystyivät  varaamaan  yhdellä  kertaa  useita  tuhansia  kilowattitunteja,  eikä  latamisen  ja
purkamisen yhteydessä syntynyt käytännöllisesti katsoen laisinkaan energianhukkaa. Vain
sähkön  muuttaminen  liikkeeksi  lohkaisi  alkuperäisestä  energiamäärästä  hukkaan  vajaan
prosentin. 

Miehet kuljettivat kuorman lineaarikiihdyttimen itäpäädyn rakennuksen seinustalla. Sitten
he kokosivat  rakennuksen katolle  nostolaitteen ja  ryhtyivät  vipuamaan mustaa  laatikkoa
ylös  katolle.  Nostaminen  kävi  vaivattomasti,  koska  heidän  käyttämänsä  kurkityyppi  oli
tavattoman tehokas.  Lisäksi  se  pystyi  yhtä  aikaa kannattamaan taakkaa kaikista  neljästä
kulmasta siten, että kustakin kulmasta nouseva vaijeri oli nosturissa eri kohdassa. 

Nosto  tapahtui  niin,  ettei  laatikko  edes  vaappunut  yhtään.  Tämä  nostokurkityyppi  oli
suunniteltu nimenomaan herkkiä laitteita varten: Laatikkoa kannattavista neljästä vaijerista
saisi katketa kaksi, eikä laatikon asento vielä muuttuisi yhtään. Vasta kolmannenkin vaijerin
katkettua  laatikko putoaisi.  Ja  kukin  vaijeri  pystyi  vaivattomasti  kannattamaan yksinään
useita kertoja nyt nostettavan laatikon painon. Se painoi hiukkasen yli kandeksan tonnia. 

Aikansa  kuluksi  Alec  käveli  katsomaan viiden  miehen työskentelyä.  Laatikko,  jota  he
nostivat  katolle,  oli  kiihdyttimeen  sijoitettava  uusi  yksikkö.  Sillä  pystyttäisiin
kiihdytettävien hiukkasten alkuvauhti nostamaan hyvin lähelle valon nopeutta. Yksikkö oli
helpointa  sijoitaa  sisälle  katon  kautta,  koska  se  tuli  osaston  ullakolle  kaikkien  muitten
laitteitten  yläpuolelle.  Ullakolla  ei  entuudestaan  ollut  mitään  laitteita,  mutta  tämä  oli
välttämätöntä  sijoittaa  sinne,  koska rakennuksen muut  sisäosat  olivat  jo liiankin täynnä.
Tosin  erilleen  sijoittaminen  aiheutti  monia  uusia  järjestelyjä  rakennuksen  sisällä,  mutta
itseasiassa se ei  kuitenkaan mitenkään haitannut  uuden kiihdytinyksikön hyväksikäyttöä.
Alec oli itse pyytänyt uuden osan sijoittamista hiukkaskiihdyttimeen, vaikka se lohkaisikin
laitoksen  budjetista  melkoisen  osan.  Syynä  komponentin  mukaan  ottamiseen  hän  oli
maininnut muun muassa sen, että sen avulla voitiin myös suhteellisen lyhytikäisiä hiukkasia
kiihdyttää suuriin nopeuksiin. 

Alec  katsoi,  kuinka  suuri  laite  kohosi  kohti  kaksikymmentäviisi  metriä  korkean
rakennuksen  räystästä.  (Rakennuksessa  ei  ollut  varsinaista  räystästä,  vaan  seinä  jatkui
kattona tavallisen suorankulman jälkeen.) Laatikkoa nostettiin hitaasti, vain kymmenkunta
metriä minuutissa, ettei se alkaisi keinua. 

Välistä Alec kääntyi niskaansa oikaistakseen katsomaan kaupunkia. Fysikon City oli tähän
aikaan kenties vilkkaimmillaan, kaikki huvittelunhaluiset ihmiset olivat nyt liikkeellä. Lähes
kaikkialta kaupungilta näkyi valoja, mutta niiden valaistusteho ei ulottunut Aleciin saakka.
Kaupungin valaistus oli suunniteltu siten, että itse kunkin paikan lamput valaisivat vain sitä
aluetta,  jota ne oli  tarkoitettu valaisemaan. Näin hajavalon aiheuttama energianhukka jäi
mahdollisimman pieneksi. 



Äkkiä ylhäältä katolta kuului huuto: 

"Varokaa!" 

Kun Alec käänsi päänsä ylöspäin, hän näki, kuinka suurikokoinen musta laatikko alkoi
keinua uhkaavasti, irtosi sitten rasahtaen ja lähti syöksymään alaspäin suoraan kohti Alecia.
Hän ehti juuri ja juuri väistää laatikon, niin että se putosi hänen jalkojensa juureen vain
muutaman senttimetrin päähän varpaista. 

Se säikäytti Alecin pahanpäiväisesti, sillä hän tiesi laatikon painavan yhdeksättä tuhatta
kiloa, mikä paino varmasti tuntuisi päähän osuessaan. 

Kaikki viisi miestä ryntäsivät nopeasti alas katolta ja tulivat pudonneen kiihdytinyksikön,
ja Alecin, luokse. He näyttivät hätääntyneiltä, sillä vaikka he eivät tienneet, että Alec oli
ollut vähällä jaadä alle,  he tiesivät, että musta laatikko oli erittäin kallisarvoinen, vaikka
sentään onnettomuuksien varalta vakuutettu. 

Alecin miehet huomasivat vasta tultuaan pudonneen komponentin luokse. 

"Herra Hariadan!" huudahti yksi miehistä hänet huomattuaan. "Oletteko te loukkaantunut?
Ette?  Hyvä.  Teillä  oli  totisesti  onnea.  Jos  olisitte  jäänyt  tuon  alle,  ei  teistä  olisi  enää
paljoakaan jäljellä." 

"Miten te saitte sen putoamaan?" kysyi Alec vuorostaan. "Senhän piti olla täysin varmasti
kiinni,  ja oli  syytäkin olla.  Siinä makaa romukasana kandeskymmenesosa tämän vuoden
määrärahoista." 

"Me emme tiedä miten se saattoi pudota", vastasi toinen. "Me kiinnitimme sen kaikkien
sääntöjen  mukaan,  minkä  kaikki  meistä  voivat  todistaa.  Toisaalta  tuntuu  aika  vaikealta
uskoa, että kolme niin vahvaa vaijeria voisi noin vain katketa yhtäaikaa. Joka tapauksessa
kolme  vaijereista  oli  poikki,  kun  tutkimme ne  ylhäätä  lähtiessämme.  Samoin  tutkimme
kaikki vaijerit ennen noston aloittamista, ja silluin ne olivat täydessä kunnossa. Me emme
käsitä, miten tämä on voinut tapahtua." 

Alec käski miesten välittömästi ilmoittaa vahingosta Hans Christiensenille, ja päätti itse
lähteä nukkumaan. Hänellä ei enää ollut haluja vaellella ympäriinsä, ja niinpä hän marssi
suorinta tietä asunnolleen ja asettui vuoteeseen. 


