
Valtakunnan lähetit
Tieteisromaani
Veli Holopainen 1978
Tekstiä saa vapaasti käyttää ja levittää, kunhan tekijän nimi mainitaan

6. UNI

Alec heräsi hikisenä omassa vuoteessaan. Kun hän katsoi kelloa, se osoitti neljää lokakuun
kahdeksannentoista  päivän aamuna.  Alec  oli  nähnyt  unta.  Hän muisti  sen  sisällön  vielä
aivan selvästi, mutta hän ei täysin ymmärtänyt sitä. Joka tapauksessa uni oli ollut pelottava. 

Alecin isä oli istunut työpöytänsä ääressä, ja lukenut outoja paperiliuskoja. Paperilauskat
olivat  olleet  pari  kyynärää  leveitä  ja  lähes  puolitoista  metriä  pitkiä.  Niissä  oli  ollut
metallikehykset, jotka pitivät niitä suorina. Papereissa oli ollut outoa kirjoitusta. Alec oli
nähnyt  vain,  että  niissä  oli  ollut  kirjoitusta,  mutta  hän  oli  ollut  varma,  ettei  se  ollut
tavanomaista kirjoitusta. Sen oli täytynyt olla outoa kirjoitusta, jota Alec ei ollut osannut
lukea.  Isä  oli  lukenut  niitä  mumisten,  eikä  Alec  ollut  kuullut  isänsä  sanoja,  vaikka  oli
seisonut vain parin metrin päässä tämän selän takana. Isä oli yrittänyt lukea tekstejä hänelle,
ja yrittänyt selvittää niiden tarkoitusta. Hän ei ollut ymmärtänyt. 

Huoneessa oli  ollut  pimeää.  Vain isän tumma mahonkipöytä oli  loistanut fosforimaista
valoa.  Ikkunoiden  edessä  oli  ollut  paksut  verhot;  ne  olivat  olleet  huopia,  joihin  oli
ommeltuna pitsireunukset. Ikkunoiden takaa oli kuulunut liikenteen melua. 

Liikenteen melua? Niin, Alecin lapsuudessa pintakulkuneuvoja oli vielä käytetty jonkin
verran,  ja  ne olivat  saastuttaneet ja melunneet.  Mutta hehän olivat  asuneet maaseudulla,
kaukana  kaikista  kaupungeista.  Ja  siellä  autoja  ja  muita  pintakulkuneuvoja  oli  liikkunut
hyvin vähän. 

Mutta  ikkunoista  oli  kuitenkin  kuulunut  himmeätä  liikenteen  ääntä.  Äänet  tulivat
alaviistosta, katutaso oli ollut paljon huoneen alapuolella. Alec oli aina pelännyt korkeita
kerrostaloja. Hän ei halunnut missään tapauksessa asua kolmatta kerrosta ylempänä. 

Lihava täytetty huuhkaja pöydällä oli tuijottanut Alecia suurilla silmillään. Sen silmissä oli
ollut jotakin vihamielistä, ja sen jalat olivat loistaneet samaa vihertävää valoa kuin pöytäkin.
Huunkaja oli tahtonut hyökätä Alecin kimppuun, se oli tahtonut tappaa hänet, mutta se ei
ollut päässyt irti. Se oli ollut kuollut ja täytetty, eikä sillä ollut ollut valtaa liikkua. Mutta se
oli varmasti halunnut. Ja siksi Alec oli pysytellyt isänsä selän takana suojassa. 

Lopulta isä oli lopettanut lukemisen, ja kääntynyt katsomaan Alecia. Hän oli näyttänyt
vanhalta  ja  kalpealta,  paljon  vanhemmalta  kuin  mitä  hän  oli  ollut  kuollessaan
räjähdysonnettomuudessa.  Alec oli  silloin ollut  kahdentoista.  Isän tukka oli  unessa  ollut
harmaantunut, ja hän oli näyttänyt hyvin surulliselta. Isä oli yrittänyt sanoa Alecille jotakin,
mutta  hänen  huulensa  olivat  vain  liikkuneet  tyhjää,  eikä  hän  ollut  saanut  sanoja  ulos.
Vangiksi jäävät sanat olivat koskeneet isään, ja hänen kasvonsa olivat vääristyneet. Isä oli
painanut kasvonsa hetkeksi syliinsä. 



Kun isä jälleen oli nostanut kasvonsa näkyviin, ne eivät enää olleet olleet hänen kasvonsa.
Ne olivat olleet yhtä vanhat ja väsyneet, mutta ne eivät olleet olleet Alecin isän kasvot. Ne
olivat oleet Alecille tyystin tuntemattomat, mutta silti niiden kuva oli ollut hyvin selvä ja
kirkas, ja Alec oli tervehtinyt vanhusta kuin hyvääkin tuttua. He olivat alkaneet keskustella.
He  olivat  puhuneet  kuolemasta,  mutta  Alec  ei  ollut  ymmärtänyt  sanoja.  Alec  ei  ollut
ymmärtänyt edes omia vuorosanojaan, hän vain oli puhunut kuin olisi opetellut sanat ulkoa.
Kuin  vieraskielistä  tekstiä.  Mutta  Alec  oli  varma,  että  he  olivat  puhuneet  kuolemasta.
Vanhus oli tuijottanut Alecia surumielisesti,  ja silloin tällöin osoittanut häntä vapisevalla
sormellaan.

Huoneeseen  oli  sitten  vähitellen  ilmestynyt  valoja.  Ensimmäisenä  oli  syttynyt
pöytälamppu,  joka  oli  valaissut  pöllön  kasvot,  ja  saanut  sen  silmät  kiilumaan  entistä
pelottavammin. Sitten oli syttynyt jalkalamppu ikkunan vieressä. Lampun valo oli ollut niin
voimakasta, että se oli heiluttanut ikkunan edessä ollutta huopaa. 

Kummallista,  eihän  lampun  säteilypaine  riitä  heiluttamaan  verhoa!  Mutta  siltä  se  oli
ainakin näyttänyt. Ei se ollut ollut ulkoa tulevaa vetoakaan. Huoneen ilma oli seisonut, se ei
ollut  virrannut  mihinkään  suuntaan.  Verhoa  oli  selvästi  heiluttanut  jalkalampun  valon
säteilypaine. 

Vähitellen verhon heilahduskaari  oli  laajennut,  ja sitten verho oli  lähtehyt leijailemaan
kohti laipiota. Se ei ollut noussut rullalle yläkamanaan, vaan se oli nimenomaan leijaillut
kattoon,  ja  vähitellen kadonnut.  Ikkunan takaa oli  tullut  esiin kylmän harmaa tiilimuuri.
Siinä oli kasvanut sammalla punaisia, verenkarvaisia sammalia. Ne olivat madelleet hitaasti
edestakaisin  pitkin  muurin  saumauksia.  Ne  olivat  kiertäneet  kaikki  halkeamat,  mutta
pysytelleet tiukasti kiinni laastissa. Eivätkä olleet koskeneetkaan itse tiiliin. Muuri oli ollut
miltei kiinni ikkunassa. Lasin ja muurin välissä oli ollut vain muutamia senttimetrejä tyhjää
tilaa, josta huoneeseen oli virrannut hiukan valoa. Mutta tämä vähäinen valo ei voittanut
jalkalamppua,  joka  oli  verhon  kadotessa  alkanut  vilkuttaa.  Rytmikkäästi,  kuin  hyräillen
jotakin laulua. Tempo oli tuttu, mutta Alec ei muistanut, mihin lauluun se oli kuulunut. 

Ei verhon takaa löytynyt paikka enää ollutkaan ollut ikkuna, se oli ollut takka. Alecin isän
työhuoneessa  oli  aikoinaan  ollut  massiivinen  tiilitakka.  Pienenä  poikana  Alec  oli  usein
istunut takan edessä ja seurannut hormiin kohoavia liekkejä. Hän oli miettinyt usein, mistä
liekit koostuivat. Hän ei kuitenkaan ollut koskaan onnistunut ratkaisemaan sitä ennen kuin
oli sattunut löytämään selityksen eräästä kirjasta. 

Sitten vanhus oli noussut työpöydän edessä olleelta selkänojalliselta puutuolilta ja siirtynyt
valtavaan  pehmeään  nojatuoliin  takan  edessä.  Hetken  hän  oli  lämmitellyt  käsiään  tulen
loimussa.  Liekit  olivat  näyttäneet  pitävän  vanhuksesta;  ne  olivat  kasvaneet  pituutta,  ja
nuolleet häntä. Mutta eivät polttaneet, sillä ne olivat olleet kylmiä liekkejä. Kauniita, mutta
kylmiä, ja huoneessakin oli ollut kylmä. 

Alec oli huomannut sen vasta tässä vaiheessa. Tai ehkä kylmyyttä ei ollut aikaisemmin
ollut. Kylmyys oli varmaan juuri tullut sisälle ovesta, joka hiljaa oli narissut saranoittensa
varassa vähäsen raollaan. 

Nyt  ovesta  oli  alkanut  tulvia  sisälle  väkeä.  Useita  erilaisia  ihmisiä,  kaiken  kaikkiaan



kymmenkunta: siivoojia, talonmies, laboratorioapulaisia, aivan normaalia tutkimuslaitoksen
työväkeä. Alec oli pelännyt näitä ihmisiä. Hän oli katseellaan hakenut turvaa vanhuksesta,
mutta tämä ei enää ollut ollut tuolissa. 

Vanhus oli nyt seisonut tyhjässä roikkuvan patsaan päällä. Se oli ollut Platonia esittävä
kasvokuva, mutta naamaa oli sotkettu hiilellä. Vanhuksen kädessä oli ollut aivan tavallinen
karttakeppi, jolla hän oli osoitellut taakseen ilmestynyttä tummanvihreää liitutaulua. Se oli
ollut  sama  taulu,  jota  Alec  oli  nuorena  tutkijana  käyttänyt  kaikissa  laskelmissaan.
Tutkimustyö oli vaatinut tavattoman paljon erilaisia laskuja ja kaaviopiirroksia. 

Tauluun oli piirretty tau-plus hiukkasen hajoamista kuvaava diagrammi. Se oli piirretty
aivan oikein, juuri sillä tavoin tau-plussa hajosi. Mutta eihän ollut olemassa hiukkasta, joka
olisi  saanut  nimekseen  tau?  Mutta  Alec  oli  pitänyt  piirrosta  aivan  luonnollisena,
hajoamistuotteet oli piirretty täysin oikein. Yhden Feynmatin diagrammin haaran päässä oli
ollut  kaksitoista liidulla piirrettyä omenaa. Samanlaisia,  joita oli  alakoulun matematiikan
kirjoissa joukko-opin kohdalla. Juuri niitä oli kuulunutkin syntyä tau-plussan hajoamisessa.
Vanhus oli selittänyt Alecille, mitä kaavio esitti, mutta taaskaan Alec ei ollut kuullut sanoja.
Huoneeseen tulleet ihmiset olivat häivyttäneet äänen, he olivat puhuneet keskenään kaikki
yhtä aikaa. 

Sitten  taululle  oli  vaihtunut  kvarkkien  orbitaaliteoriaa  esittävä  malli,  jota  vanhus  oli
ryhtynyt selittämään korottaen äänensä yli yleisen puheensorinan. Mutta hän oli selittänyt
sen aivan väärin, täysin järjettömällä tavalla. Alec oli yrittänyt huutaa vanhukselle, että se
oli väärin, ja yrittänyt selittää oikean tavan, mutta hänen äänensä ei ollut kantanut. Vanhus
oli  katsonut  häneen  toruvasti  kuin  ankara  opettaja  koulupoikaa,  joka  oli  sanonut
varomattoman  sanan  kesken  oppitunnin.  Alec  oli  tuntenut  itsensä  painuvan  kasaan.
Tunnelma oli koko ajan ollut epätodeliinen, mutta vasta nyt Alec alkoi ensimmäisen kerran
tajuta sen. 

Vanhus oli jatkanut selostamistaan, ja patsas hänen jalkojensa alla oli vaihtunut Platonista
Isaac Newtoniksi. Mitä yhteistä oli Platonilla ja Newtonilla? Vanhus oli vastannut Alecin
lausumattomaan kysymykseen: 

"Etkö sinä vieläkään ymmärrä, Alec Hariadan? He ovat lujia.  He kestävät opettamista.
Näetkö,  hän  ei  pane  vastaan  vaikka  opetan  hänellä?"  Vanhus  oli  esittänyt  kysymyksen
sarkastisesti hymyillen, ja oli samalla osoittanut allaan olevaa patsasta. Se oli nyt alkanut
muuttua  punahehkuiseksi,  ja  sitten  oli  vähitellen  kuumennut  keltaisen  ja  sinisen  kautta
vihertävänvalkoiseksi. Samalla se oli sytyttänyt vanhuksen jalat, joista oli alkanut leijailla
pieniä keltaisia lieskoja. 

Samassa huoneeseen saapuneet fysiikan laitoksen työntekijät olivat kerääntyneet Alecin
ympärille. Heidän kasvonsa olivat olleet surumielisiä,  eivät lainkaan vihaisia tai sotaisia,
mutta silti  Alec oli pelännyt heitä. Samalla Alec oli tunnistanut monta heistä. He todella
olivat Fysikon Cityn fysiikan laitoksen työntekijöitä, mutta he olivat uusia. Monia heistä
Alec oli nähnyt laitoksella viimepäivien aikana, toisia ei vielä laisinkaan. Mutta Alec oli
ollut varma, että he olivat laitoksella. 

Hahmot olivat piirittäneet Alecin, ja tulleet yhä lähemmäksi. Alec oli voinut tuntea heidän



hengityksensä;  he  eivät  haisseet  hielle,  kuten  työläiset  yleensä,  he  olivat  olleet  aivan
hajuttomia. 

Sitten yksi oli  ottanut pesusangostaan,  tämä oli siivooja,  vanhanaikaisen konepistoolin.
Niitä oli viimeisiä kertoja käytetty joissakin maailmankolkissa Alecin ollessa aivan pieni
poika. Siivooja oli tähdännyt aseella Alecin otsaa, ja alkanut ampua pitkiä sarjoja, joiden
rätinä  oli  kaikunut  ympäri  huonetta.  mutta  Alec  oli  vahingoittumattomana  lähtenyt
leijumaan ylöspäin, aina vain ylöspäin, kunnes andistelijat olivat näyttäneet enää pieniltä
pisteiltä, ja lopulta kadonneet kokonaan näkyvistä. 

Uni oli päättynyt voimakkaaseen räjähdykseen, johon Alec oli herännyt. 

Uni  oli  ollut  hyvin  todentuntuinen,  aivan  kuin  Alec  olisi  katsellut  omasta  elämästään
kertovaa  kaitafilmiä,  paitsi  että  kolmiulotteisena.  Mutta  se  oli  ollut  hyvin  vaikeasti
käsitettävä. 

Ainakin Alec oli sitä mieltä, että kvarkkiorbitaalien selittäminen väärin oli jollakin tavalla
symbolisoinut  hänen  kaksi  päivää  sitten  suorittamaansa  koetta,  joka  yhä  painoi  hänen
mieltään. 

Alec nousi vuoteeltaan ja avasi ikkunan edessä olevan sälekaihtimen. Ulkona oli kirkas
kuutamo;  kuu  oli  ollut  täysi  tänä  yönä  vähän  ennen  kello  kahta.  Koko  kaupungin
rakennukset erottuivat synkkinä varjoina kuutamoista erämaata ja tähtitaivasta vasten. Kuun
säteet ulottuivat vain joihinkin hyvin harvoihin seiniin. Alec asui kolmannessa kerroksessa,
ja kaupungissa oli hyvin vähän kahta kerrosta korkeampia rakennuksia, joten hän saattoi
nähdä suurimman osan kaupunkia pohjoiseen päin avautuvasta ikkunastaan. Lähes kaikki
rakennukset olivat täsmälleen saman näköisiä, tyypillisiä kaupunkiasuntoja. Nelikulmaisia
rakennuksia, joissa oli kussakin suuri joukko nelikulmaisia ikkunoita ja kaksi sisäänkäyntiä,
yksi kummallakin puolella rakennusta. Jokaiseen rakennukseen kuului lisäksi varsin suuri
piha-alue. 

Alec avasi ikkunan toisen puoliskon, ja veti keuhkoihinsa raikasta kylmää yöilmaa. Hän
kyllä  tiesi  aivan  hyvin,  että  kaupungin  asuntosäädökset  kielsivät  ikkunoiden  avaamisen
yöllä ilman erityistä tarvetta, sillä se säästi huomattavasti lämmityskustannuksissa. Mutta
nyt raitis ilma tuntui olevan tarpeen. Hän otti päydältään vesilasin, josta naukkaili raitista
vettä  pieninä  kulauksina.  Ihmeellistä,  miten  kauan  sopivasti  käsitelty  vesi  voi  säilyä
raikkaana, vaikka seisoi avoimessa lasissa lämpimän makuuhuoneen pöydällä. 

Säilyvyyden  parantamiseksi  veteen  oli  sekoitettu  eräitä  kemiallisia  aineita,  joista  ei
tuntunut minkäänlaista lisämakua. Aineet eivät myöskään olleet terveydelle vaarallisia, vaan
päin vastoin monet jopa hyvin hyödyllisiä.  Hyvin käsitelty  vesi  säilyi  tietyn lämpöisenä
kolmen tai neljänkin tunnin seisomisen. 

Mitä  olivat  olleet  ne  kummalliset  paperiliuskat,  joita  Alecin  isä  oli  yrittänyt  selvittää
hänelle unessa? Unessa Alec oli ollut aivan varma, että niissä oli ollut merkkejä, joita hän ei
ymmärtänyt, mutta joita hänen isänsä osasi lukea. Mutta nyt hän ei enää ollut niin varma.
Ehkä outouden tuntu oli johtunut siitä,  että hän ei ollut nähnyt tekstejä, vaan ainoastaan
harmaina linjoina vasemmalta oikealle juoksevat rivit. 



Paperit olivqt olleet suuria, ja niissä oli ollut metallikehykset. Kartoissa käytettiin joskus
metallikehyksiä, mutta Alec oli varma, etteivät nämä paperit olleet olleet karttoja. Kartoissa
ei koskaan ole suoria rivejä valkoisella pohjalla. 

Olivatko  ne  enkä  olleet  kytkentäkaavioita?  Silloin  niiden  oli  täytynyt  kuulua  hyvin
monimutkaiseen  laitteeseen.  Alec  muisti  joskus  nähneensä  joidenkin  kenttävastusten
kytkentäkaavioita, ja nekin olivat olleet huomattavasti pienempiä ja yksinkertaisempia. Ja
kenttävastukset  tiettävästi  olivat  kaikkein  monimutkaisimpia  ihmisen  tähän  mennessä
konstruoimia laitteita. 

Ne olivat saattaneet olla kytkentäkaavioita, mutta mitä Alecin isä silloin olisi tehnyt niillä?
Tai ehkä ne olivatkin kuuluneet vanhukselle, joksi isä oli muuttunut kesken unen. Tämä oli
kyllä näyttänyt tyypiltä, joka pystyisi ymmärtämään hyvinkin monimutkaisia asioita. Hän
oli näyttänyt tosi viisaalta, miksi hän siis oli selittänyt kvarkkien orbitaaleja väärin? Oliko
vanhus kenties tehnyt sen tarkoituksella, yrittänyt johtaa Alecia harhaan? 

Harhaan mistä? Alechan oli  itse keksinyt kvarkkien orbitaalit  jo kauan sitten. Ei häntä
enää  olisi  helppo  saada  uskomaan  toisenlaisia  ratkaisuja,  ainakaan  niin  täysin
todellisuuspohjaa vailla olevia kuin mitä vanhus oli unessa esittänyt. 

Oliko  tämä  uni  kenties  jotenkin  yhteydessä  Alecia  jo  useiden  viime  viikkojen  aikana
vaivanneisiin  uniin,  joissa  oudot  miehet  laskeutuivat  taivaasta,  ja  neuvoivat  ihmisille
kummallisia asioita? Ne unet olivat olleet yhtä todentuntuisia kuin tämä uusinkin, Alec oli
jopa valmis uskomaan niiden antaman sisällön: avaruudessa oli  asukkaita.  Tiede ei  tällä
hetkellä  tuntenut  ainoatakaan  avaruutta  asuttavaa  sivilisaatiota,  ja  jopa  piti  näiden
löytymistä varsin epätodennäköisenä, mutta ei kuitenkaan mahdottomana. Ja nämä asukkaat
saattoivat hyvinkin olla ihmiskuntaa viisaampia... 

Alec jätti vesilasin kädestään takaisin pöydälle juotuaan siitä hieman yli puolet. Sitten hän
sulki ikkunan ja alkoi pukeutua. 

Hän tiesi, ettei enää kuitenkaan saisi unta, ja päätti siksi lähteä kaupungille kävelemään.
Kävelyretkessä ei  enää olisi  mitään vaarallista,  sillä  kaikki kaupungin rikolliset  ainekset
toimivat  iltayöstä.  Aamupuolella  näet  poliisin  valvonta  oli  ties  mistä  syystä  paljon
tiukempaa  kuin  illalla.  Tosin  kaupungissa  olikin  rikollisia  suhteellisen  vähän,  koska
kaupunkiin  tulevien  ihmisten  henkilöllisyyksistä  pidettiin  aika  tarkkaa  kontrollia.  Mutta
joskus  joitakin  rikollisia  eksyi  Fysikon  Cityynkin.  Heitä  houkutteli  lähinnä  kaupungin
korkea varallisuus, siellä köyhiä näet oli hyvin vähän. Köyhiä oli paljon vähemmän kuin
muualla  maailmassa,  ja  yleensäkin  maailman  tulonjakauma  oli  merkittävästi  tasoittunut
viimeisten vuosisatojen aikana. 

Mitä  unen  huuhkaja  oli  merkinnyt?  Alec  muisti,  että  hänen  isänsä  työhuoneessa  oli
aikoinaan  ollut  täytetty  pöllö,  mutta  se  ei  ollut  ollyt  pöydällä,  vaan  korkealla  seinällä
kirjahyllyn  päällä.  Ja  se  oli  ollut  huomattavasti  pienempi  kuin  unen  huuhkaja.  Isä  oli
sanonut, että se oli lehtopöllö, jonka hänen isoisänsä oli saanut lahjana joltakin täytettyjä
eläimiä keräilleeltä ystävältään, jota oli auttanut jossakin hankalassa ongelmassa. Eläinten
täyttäminen  kaloja  ja  hyönteisiä  lukuunottamatta  oli  ollut  kokonaan  kiellettyä  jo  sadan



vuoden ajan. Syystä eläin oli ollut Alecin isälle työhuoneen arvokkain koristus. Jo niihin
aikoihin  kun  Alec  oli  ollut  pieni,  sen  arvo  oli  veikattu  suunnilleen  kanden
väritelevisiovastaanottimen suuruiseksi, ja jos arvo oli jatkuvasti noussut, kuten luultavaa
oli, se nykyisin olisi huimaavissa luvuissa. 

Isän kuoltua pöllö oli joutunut erääseen museoon, joka kuitenkin oli lopettanut toimintansa
seuraavana vuonna kannattamattomana, kun sen valtionapu oli lopetettu. Täytetty lehtopöllö
oli myyty jollekin tuntemattomalle mieshenkilölle, ja sen jälkeen kukaan ei tiennyt linnun
kohtalosta mitään. 

Isän  lintu  oli  ollut  pöllö,  ei  suinkaan  huuhkaja.  Mutta  Alec  ei  muistanut  eläissään
nähneensä  muita  täytettyjä  lintuja  lukuunottamatta  niitä  harvoja  kertoja,  jolloin  hän  oli
päässyt tutustumaan joidenkin museoiden kokoelmiin. Ja Alec uskoi jonkin verran siihen
mahdollisuuteen,  että  unien esineillä  voi  olla  jokin merkitys.  Vaikkapa vain symbolinen
vastine todellisuudessa, mutta vastine kuitenkin. 

Entä  huovat  ikkunoiden  edessä?  Se  oli  ehkä  kuvannut  jotakin  pimeää  paikkaa,  tai
epämiellyttävää ajatusta. Mutta mitä? Alecin kotona ei ollut ollut kellaria, ja kaikki huoneet
olivat olleet valoisia. Fysikon Cityssä kaikki huoneet lukuun ottamatta niinsanottuja pimeitä
huoneita sytyttivät automaattisesti valot jonkun astuessa sisään, ellei valoja erikseen estetty
syttymästä. 

Se ei siis voinut olla mikään konkreettinen huonevaikutelma. Ehkäpä se oli symbolisoinut
pelkoa;  Alec  oli  hyvin  herkästi  pelästyvä  luonne.  Viimeaikoina  häntä  olivat  pelottaneet
eniten oudot  unet,  jotka  olivat  toistuneet  jo useina öinä.  Tällä  unella  täytyi  olla  jotakin
tekemistä  niiden  kanssa.  Jotenkin  tämä uni  oli  tuntunut  aika  samanlaiselta,  vaikka  aihe
olikin  ollut  täysin  erilainen.  Mitä  tekemistä  Alecin  isällä  olisi  voinut  olla  kummallisten
avaruusmiesten kanssa? Mutta ehkäpä se ei ollutkaan isä, vaan se tuntematon vanhus. 

Huone oli sitten vähitellen saanut lisää valoa. Ensi alkuun pöytä itse oli valaissut hiukan,
sitten lamput olivat syttyneet yksi kerrallaan, ja lopuksi ikkunan edestä oli puhallettu verho
pois. Pimeys unessa oli väistynyt. Jos pimeys oli esittänyt pelkoa, oli vaaleneminen ilman
muuta esittänyt pelon päättymistä. Mutta valo oli kyllä tullut vähintäänkin kammottavalla
tavalla. 

"Pah, sehän oli vain unta, ei sitä kannata ajatella", sanoi Alec itsekseen varsin kuuluvalla
äänellä samalla kun veti sukkaa jalkaansa. 

Mutta hän ei voinut olla ajattelematta unta, sen verran vaikuttava se oli ollut. 

Fosforinhohtoinen pöytä? Alecin isällä oli kyllä ollut kaunis mahonkinen työpöytä, jonka
ympärillä Alec oli joskus leikkinyt vielä ollessaan niin pieni, ettei osannut lukea. Heti kun
hän oli oppinut lukemaan, hän oli hyvin usein istunut olohuoneen suuren sohvan päädyssä
johonkin kirjaan uppoutuneena. 

Meri  oli  joskus  valohehkuinen,  kun  fosforia  sisältävät  levät  nousivat  lähelle  pintaa.
Pimeinä  öinä  tämä  oli  ollut  todella  fantastinen  näky,  kun  koko  kotilahti  oli  loistanut
vihertävässä  valossa,  jota  vasten  merilinnut  olivat  näkyneet  mustina  varjoina.  He  olivat



harrastanet  yökalastusta  levien  noustessa  pintaan,  koska  silloin  kalat  olivat  helposti
havaittavissa. 

Näin valaistussa meressä oli ollut hauska ajella pienellä purjeveneellä, jonka Alecin isä oli
hankkinut  perheen huvikalastusta varten.  Isä oli  väittänyt,  että  moottoriveneet  häiritsivät
kalastusta, ja varoittivat kaloja syöteistä. Purjeveneellä oli helppo liukua salaa kalaparvien
yläpuolelle, ja silloin oli yhdeltä istumlta voinut saada hyvinkin suuria saaliita. Alecin isä oli
rakastanut tätä kalastusmuotoa.

Isä oli muutenkin ollut innokas kalastaja, ja hän olikin hankkinut lisätuloja toimittamalla
kaloja naapureille ja muille tuttaville. 

Kalat  olivat  jo  siihen  aikaan  olleet  lähes  saasteettomia,  koska  jätteiden  laskeminen
vesistöihin oli kielletty kansainvälisillä laeilla kymmeniä vuosia aikaisemmin. Kalakanta oli
silloin  ollut  voimakkaasti  elpymässä,  kun  vesistöt  biologisen  kehittymisen  kautta  olivat
vähitellen puhdistuneet. Vain jotkin radioaktiiviset jätteet olivat saattaneet eräiden alueiden
kalat  myyntikieltoon,  mutta  Alecin  kotipaikan  lähistöllä  ei  koskaan  ollut  ollut  yhtään
ydinvoimalaa. 

Viimeiseksi  Alec pukeutuessaan kietoi  ylleen harmaan hieman normaalia puvun takkia
pidemmän takin, koska ulkona olisi vielä kylmä tähän aikaan aamusta. 


