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10. KATTO

Alec ei jäänyt miettimään ongelmaa sen pidempään vaan lähti vähän kerrassaan hiipimään
ulos kastelurenkaasta. Ainakaan häntä eivät olleet huomanneet muut hahmot kuin se, joka ei
ollut  välittänyt  hänestä.  Tai  ainakaan  hahmot  eivät  lähteneet  seuraamaan  häntä  vaan
jatkoivat hidasta etenemistään kohti kastelurenkaan keskipistettä. 

Alec ryömi ensin maata pitkin seuraavalle koko renkaan ympäri kiertävälle ojalle, ja vielä
sen ylikin, mutta uskaltautui sitten seisomaan toivoen, etteivät hahmot voisi nähdä häntä
kasvustolta.  Nyt hän käveli  nopeaan tahtiin mutta mahdollisimman äänettömästi renkaan
ulkopuolelle  ja  tuli  tielle  samassa  kohdassa  missä  hän  oli  sen  muutamia  kymmeniä
minuutteja aikaisemmin jättänyt. 

Hänen järkensä  väitti,  ettei  hänen enää  tarvinnut  piileskellä  hahmoilta,  kun  ne  kerran
olivat osoittaneet, etteivät olleet kiinnostuneita hänestä. Mutta jossakin Alecin sisällä jokin
ääni  silti  intti  vastaan,  että  välinpitämättömyys  oli  ollut  vain  jonkinlainen  erehdys.  Tai
kenties  hän  oli  vain  kuvitellut,  että  yksi  hahmoista  oli  katsonut  hänen  jälkeensä.  Ehkä
hahmo vain sattumalta oli kiertäessään siinä kohtaa katsonut renkaassa ulospäin. 

Rivakkaan tahtiin  Alec lähti  kävelemään kohti  kaupungin pohjoislaitaa,  mihin oli  tietä
pitkin matkaa kuutisensataa metriä. Suoraan matkaa olisi ollut vähän vähemmän, mutta tie
kiersi  jonkin  matkaa  kastelurenkaan  ulkoreunaa  myötäillen  suunnaten  vasta  sitten
kohtisuoraan kaupungin asutusta kohti. Tien muodostamaan mutkaan oli syynä pelkästään
se, että näin peltoympyrän viljely ja hoito helpottui jonkin verran verrattuna siihen, jos tie
olisi suoraan lähtenyt kaupunkiin. 

Hän oli enää puolensadan metrin etäisyydellä laitimmaisista rakennuksista, ja tunsi olonsa
suhteellisen  turvalliseksi,  kun  hän  sattui  vilkaisemaan  taakseen  ja  näki  kuinka  mustat
hahmot  tulivat  ulos  kasteluympyrästä.  Ne  liikkuivat  ominaisella  nopeudellaan,  ja  yksi
heistä,  ilmeisesti  joukon  johtaja,  osoitti  kädellään  Alecia  viitaten  ryhmän  seuraamaan
itseään. He lähtivät pikavauhtia liukumaan kohti Alecia oikaisten tiessä olevan mutkan, ja
saaden näin matkan lyhenemään vajaaksi viideksisadaksi metriksi. 

Varmaankaan siis se hahmo, jonka Alec miltei oli kohdannut kastelurenkaasta lähtiessään,
ei  ollut  havainnut  häntä.  Ja  näin  hahmojen  tarkoitukseksi  edelleenkin  jäi  Alecin
kiinniottaminen,  tai  ainakaan  Alec  ei  onnistunut  parhaalla  tahdollaankaan  keksimään
paremman tuntuista vaihtoehtoa. 

Aleckin pinkaisi juoksuun ja ehti kaupungin sisälle ennen mustia kulkijoita. Tällä laidalla
kaupunkia olivat kaikki rakennukset yksikerroksisia, tai siis maanpinnan yläpuolella oli yksi
kerros,  ja  lisäksi  toinen pinnan alla.  Myös kellarikerroksia käytettiin asumiseen,  sillä  ne
päiväsaikaan  olivat  viileytensä  ansiosta  paljon  mukavampia  kuin  maanpinnalla  olevat



huoneistot. 

Nämä  rakennukset  olivat  myös  monilta  kohdin  epäsäännöllisen  muotoisia,  mikä  teki
kaduista  mutkaisia,  ja  muodosti  katujen kulmauksiin  pimeitä  loukkoja.  Ja  tästä  Alec oli
kiitollinen, sillä hän toivoi voivansa piiloutua vanhalla dekkarikeinolla, jota käytettiin aika
paljon vanhoissa salapoliisielokuvissa: asettumalla piiloon siten että takaa-ajajat pääsisivät
juoksemaan  hänen  ohitseen.  Tosin  missään  ei  ollut  aivan  pimeätä,  ja  auringonsäteet  jo
hipoivat  kaupungilla  etelämpänä  sijaitsevia  korkeita,  jopa  useita  kymmeniä  kerroksia
käsittäviä rakennuksia. Mutta kulmaukset olivat vielä riittävän hämäriä piiloutumista varten.

Ensimmäisen  löytämäänsä  rakennusten  kulmaukseen  Alec  asettui  seinää  vasten.  Tätä
kulmausta ei voinut nähdä siltä kadulta,  josta Alec oli tulossa, ellei nimenomaan etsinyt
tällaisia paikkoja. Kun mustat hahmot tulivat esiin samaa katua, Alec pidätti hengitystään
välttääkseen kaikkea mahdollista ääntä,  sillä hahmot liukuivat hänen ohitseen vain parin
metrin  päästä.  Ja  ne  tosiaankin  menivät  ohitse  huomaamatta  Alecia;  vielä  jonoon
asettuneina. 

Alec seisoi hiljaa paikallaan vielä muutamia kymmeniä sekunteja sen jälkeen kun mustat
hahmot olivat liukuneet hänen ohitseen. Ne eivät olleet huomanneet häntä, mutta ne kyllä
keksisivät jekun nopeasti, tai jos eivät keksisi, ryhtyisivät haravoimaan tätä kaupunginosaa.
Tosin kaupungilla olisi paljon helpompi piileksiä kuin viljelyksillä, mutta sittenkään Alec ei
enää halunnut joutua nurkkaan ajetun hiiren asemaan. 

Mielestään  riittävän  ajan  odotettuaan  hän  lähti  hiippailemaan  seinänviertä  pitkin
pysytellen  mahdollisimman  tarkkaan  varjossa.  Hän  etsi  tunnelihissiasemaa  päästäkseen
takaisin  kaupungin  eteläosaan,  ja  siellä  piiloutumaan  ihmisjoukkoon.  Alec  oli  varma,
etteivät hahmot uskaltaisi yrittääkään käydä hänen kimppuunsa jos hänen ympärillään olisi
ihmisiä. Miksi ne muutenkaan olivat valinneet ensimmäiseksi yrityspaikakseen yksinäiset
viljelyaukeat. 

Valinneet? Eiväthän mustat hahmot olleet valinneet kohtauspaikkaa. Alec oli itse mennyt
sinne  omasta  vapaasta  tandostaan,  ja  hahmot  vain  olivat  seuranneet  häntä.  Alec  ei
oikeastaan itsekään tiennyt,  miksi  hän ylipäätään oli  mennyt kaupungin pohjoispuolisille
viljelyksille. Hänellä ei ollut ollut mitään erityistä syytä mennä sinne, hän oli vain hetken
mielijohteesta  ajanut  sinne  tunnelihissillä.  Siitä  tuntui  nyt  olevan  jo  aika  kauan,  vaikka
itseasiassa hänen tulostaan viljelyksille oli melko tarkalleen yksi tunti, sillä aurinko oli juuri
nousemassa. 

Seinä oli  viileässä aamuilmassa hiukkasen nihkeä.  Keinokastelu oli  muuttanut Fysikon
Cityn alueen ilmastoa sen verran, että nykyisellään joskus jopa esiintyi heikkoa aamu-usvaa.
Tänä aamuna ei usva kuitenkaan ollut noussut, ja aurinko paistoi kirkkaasta taivaanrannasta
kivuten  vähä  vähältä  ylemmäs.  Varjoja  ei  enää  ollut  muualla  kuin  rakennusten  suojissa
risteymäkohdissa. 

Hiipiminen luonnisti hitaasti, eikä aivan lähellä tuntunut olevan yhtään tunnelihissiasemaa,
joten Alec päätti ottaa riskin ja jatkaa etenemistään avoimesti leveää jalkakäytävää pitkin
kävellen.  Se  ei  takaa-ajajia  ajatellen  ollut  aivan niin  turvallista  kuin  seinänviertä  pitkin
mateleminen, mutta suurempi nopeus pienensi kiinnijäämisen mahdollisuutta sentään aika



paljon. 

Pari  kolme  kadunkulmaa  kierrettyään  Alec  löysikin  etsimänsä.  Asemia  oli  tässäkin
kaupunginosassa suhteellisen tiheässä, sillä tämä alue oli pääasiassa työläisten asuntoina.
Hänen ensimmäisenä tavoittamansa aseman nimi oli 'Koillinen 16', mistä Alec voi päätellä
olevansa varsin suoraan kotipaikkansa pohjoispuolella kaupungin koillisosassa. 

Alec laskeutui portaita aseman lippuluukun eteen. Asetelma oli varsin samanlainen kuin
vanhemmissa metroissa, joita oli käytetty pääasiassa 2000-luvun vaihteessa. Tosin Alec ei
henkilökohtaisesti ollut koskaan käynyt yhdessäkään vanhassa metrossa, mutta lukemistaan
teksteistä ja näkemistään kuvista hän voi päätellä metrojen olleen varsin samanlaisia kuin
tunnelihissit. Ainoana silmiinpistävänä erona oli metrojen ilmeinen alkeellisuus: pienempi
nopeus, heikompi turvallisuus, vähäisempi mukavuus, ja niin edelleen. 

Vain yhden kulmauksen jälkeen aika jyrkät portaat tulivat tasanteelle lippuluukun eteen.
Lipunmyyntikoppi  oli  maalattu  kirkkaankeltaiseksi  kai  siinä  tarkoituksessa,  ettei  se  jäisi
huomaamatta  keneltäkään  joka  tunnelihissillä  aikoi  matkustaa.  Lippukojun  kohdalla
toimivat luonnollisestikin myös tarkistuskentät, jotka ilmoittivat lipunmyyjälle välittömästi,
jos joku matkustaja kuljetti mukanaan jotakin aseeksi soveltuvaa esinettä. 

Nyt lipunmyyjänä oli ihminen. Tämä oli tullut työhön kuudelta, ja Alec varmaankin oli
hänen ensimmäinen asiakkaansa. 

"Hyvää huomenta, neiti," sanoi Alec kohteliaasti. Oli todella mukava saada välillä puhua
ihmisen kanssa. 

"Hyvää huomenta. Minne haluatte matkustaa?" 

Kaikki virkailijat olivat samanlaisia. Kohteliaita, mutta kuivan pidättyväisiä. Joskus Alec
epäili, oliko heillä tunteita olemassa laisinkaan. 

"Koillinen kahdeksan, saanko, kiitos", vastasi Alec mekaanisesti. 

Miksi  hän sanoi  noin?  Hänhän oli  nimenomaan aikonut  suoraan matkustaa  kaupungin
eteläpuolelle  fysiikan  laitoksen  kellarissa  olevalle  asemalle.  Hän  ei  ymmärtänyt  sitä
itsekään.  Tässä  alkoi  olla  jotakin  eriskummallista.  Hän  oli  saanut  melkoisen  joukon
ihmeellisiä päähänpistoja tänä aamuna. Päähänpistoja, joiden tarkoitusta hän ei kertaakaan
ollut tiennyt etukäteen, mutta jotka aina olivat merkinneet jotakin. 

"Olkaa hyvä, herra. Miellyttävää matkaa." 

Toivotus tuntui jotenkin hassulta. Mitä väliä oli matkan mukavuudella, kun se kerran oli
niinkin lyhyt. Koillinen kahdeksan -asemalle oli matkaa vain kilometrin verran Koillinen-
kuudestatoista, missä Alec nyt oli. Alec ei kuitenkaan välittänyt toivotuksesta, vastasi vain
'kiitos'  ja  käveli  muutaman  metrin  matkan  lähimmälle  vapaalle  vaunulle.  Hän  asetti
saamansa matkalipun reikäkorttipäätteeseen, ja vaunu lähti humisten liikkeelle saamiensa
ohjeiden mukaista reittiä pitkin. 



Vajaan minuutin kuluttua vaunu oli Koillinen kahdeksan -asemalla. Asemasillan viereen
pysähdyttyään  vaunu  automaattisesti  ovensa,  ja  seinään  syttyi  valotaulu  'Olette
määräpaikassanne, olkaa hyvä ja poistukaa vaunusta. Kiitos.' 

Alec noudatti taulun kehotusta nousten mukavasta tuolista, johon hän oli matkan ajaksi
uppoutunut. Hän käveli vaunun liukuovesta asemasillalle, ja ovi sulkeutui välittömästi kun
valokennot  ilmoittivat  Alecin  poistuneen.  Sitten  vaunu  otti  nopeasti  vauhtia  ja  palasi
Koillinen kuusitoista -asemalle. 

Vaunut  palasivat  aina  matkan  jälkeen  lähtöasemilleen,  jotta  kaikilla  asemilla  olisi
mahdollisimman aina vaunuja  käytettävissä.  Ja  tietenkin asemien hoitajat  voivat  tarpeen
tullen  kutsua  asemilleen  vaunuja  sellaisilta  asemilta,  jotka  eivät  niitä  juuri  sillä  kertaa
sattuneet  tarvitsemaan.  Vaunun  kutsuminen  kävi  päinsä  lyhyellä  viestintäpäätteen
näppäilyllä, minkä jälkeen automatiikka etsi joutavia vaunuja, ja toi ne paikalle yhdenkään
ihmiskäden tarvitsematta toimia välittäjänä. 

Alec  ohitti  lipunmyyjän  kojun  tarvitsematta  suorittaa  mitään  muodollisuuksia.
Tunnelihissin sisäänpääsytarkistukset olivat huomaamattomia, mutta niin tarkkoja, että oli
katsottu tarpeettomaksi vaivata matkustajia heidän noustessaan hissistä pois. 

Koillinen kahdeksan -asemalla olivat kaikki paikat täsmälleen samanlaisia kuin Koillinen
kuudessatoista.  Sen voi erottää jälkimmäisestä vain nimikylttien perusteella,  ja siitä,  että
seinällä  olevassa  kaupungin  kartassa  oli  merkitty  suurimmalla  punaisella  renkaallla  eri
asema, nimittäin tämä samainen asema, jolla Alec juuri nyt oli. 

Asemalta pääsi ylös maanpinnalle myös liukuportaita tai hissiä käyttäen, mutta Alec käytti
mieluummin  tavanomaisia  portaita.  Se  oli  jotenkin  turvallisemman  tuntuista  kuin
liukuportaat. Ja hissiä Alec ei käyttänyt koskaan jo pelkästään periaatteen vuoksi. 

Kun  hän  tuli  katutasoon,  oli  kaikkialla  jo  valoisaa,  enää  eivät  yön  varjot  ryömineet
hankalimmissakaan  nurkkauksissa.  Tai  ehkä  se  oli  vain  mielialakysymys,  olihan  vasta
muutamia minuutteja siitä, kun kadut olivat Alecista näyttäneet aivan hämäriltä, ja varjot
olivat hiipineet joka kulmauksessa. 

Mutta tunnelma ainakin vaihtui  nopeasti,  kun Alec näki,  että hänen ja samalla aseman
portaikon  yläpään  ympärillä  olivat  samat  yksitoista  mustaa  hahmoa,  asettuneina
puoliympyrään mitä tehokkaimpiin piiritysasemiin. Nyt hahmot olivat laskeneet huppunsa,
mutta kaavut olivat vielä samalla tavalla heidän yllään. Heidän kasvonsa, jotka nyt olivat
ensimmäistä  kertaa  Alecille  selvästi  näkyvissä,  olivat  inhimillisiä,  hyväntahtoisia,  jopa
surullisia. Aivan kuin he eivät olisi halunneet ahdistella Alecia, kuin työ olisi tuottanut heille
tuskaa, jonka he väkisin painoivat piiloon. 

Surumielisyyden tunne takaa-ajajien kasvoilla oli kuitenkin vain lyhyt välähdys, ja pian
heidän  kasvonsa  olivat  taas  kovat  ja  tarkkaavaiset  saalistajan  kasvot.  Hahmot  seisoivat
hetken paikallaan  ja  lähtivät  sitten  lähestymään Alecia  liukuen  kadunpinnan  yläpuolella
parin senttimetrin korkeudella. 

Tästä  kehästä  olisi  mahdotonta  päästä  ulospäin,  mustat  hahmot  olivat  asettuneina  niin



tiheään, ja kai myös säilyttäneet saman nopeuden, jota he olivat osoittaneet kastelurenkaan
lähistöllä. Ensin Alec aikoi palata takaisin asemalle ja lähteä eteenpäin tunnelihissin avulla,
mutta sitten hän keksi mielestään paremman vaihtoehdon. Tosin hahmot eivät takuulla olisi
lähteneet seuraamaan häntä tunnelihissiin, mutta toinen vaihtoehto oli vielä julkisempi. 

Niinpä Alec otti kiinni aseman portaiden ovikomeron vierustalta nousevien paloportaiden
alimmasta  puolasta,  heilautti  itsensä  paloportaille  ja  lähti  kiipeämään  kohti  kattoa.  Hän
toivoi, että näin olisi kaikkien siinä kaupunginosassa liikkuvien ihmisten nähtävissä, jolloin
mustat hahmot eivät uskaltautuisi hänen jälkeensä. Hän oli hahmojen toimintatavasta saanut
sen käsityksen, että ne halusivat tehdä työnsä mahdollisimman salassa. 

Eivätkä  ne  seuranneet  Alecia,  vaan  katosivat  sensijaan  paikalta  aivan  hämmästyttävän
tehokkaasti. Aivan kuin niillä olisi tapana katoilla ja ilmestyä aina silloin tällöin kenenkään
näkemättä. 

Alec  kiipesi  mahdollisimman nopeasti,  mistä  hengästyneenä  pysähtyi  sitten  hetkiseksi
katon reunalle. Onneksi rakennus oli tasakattoinen ja vain kaksikerroksinen. Korkeammalle
katolle hän ei varmasti olisi jaksanut niin nopeaan tempoon kiivetä,  ja vinokattoisissa ja
muissa vastaavissa muodoissa oli itse katolla liikkuminen kovin hankalaa. 

Katon räystäs oli hieman muuta kattoa korkeampana, ja Alec istuutui tälle korokkeelle.
Tällöin  tosin  hänen  selkänsä  jäi  osoittamaan  siihen  suuntaan,  missä  hänen  vihollisensa
viimeksi oli  ollut. Mutta hän luotti  ajatuksensa todenperäisyyteen, eikä pelännyt mustien
hahmojen kiipeävän katolle. 

Muuan  ajatus  vaivasi  Alecia:  Mistä  mustat  takaa-ajajat  olivat  tienneet  hänen  tulevan
maanpinnalle Koillinen kahdeksan -asemalla? Tai mistä ne ylipäänsä olivat tienneet, että
hän oli  lähtenyt tunnelihissiin? Ne olivat saattaneet nähdä hänen lähtevän alas Koillinen
kuusitoista  -asemalta,  mutta  sekin  tuntui  epätodennäköiseltä.  Olisivathan  he  tässä
tapauksessa voineet pysäyttää tai ainakin yrittää pysäyttää Alecin siellä. Eikä tämä ainakaan
olisi  selittänyt  sitä,  mistä  ne  olivat  tienneet  hänen  tulevan  takaisin  ylös  juuri  täällä.
Lipunmyyjillä  oli  olemassa  lakisääteinen  vaitiolovelvollisuus,  he  eivät  saaneet  kertoa
kenellekään, minne joku oli ostanut matkalipun. Eikä kukaan tiettävästi ollut ainakaan tähän
mennessä  yrittänytkään  pakottaa  yhtään  lipunmyyjää  tässä  kaupungissa  sellaista
kertomaankaan. 

Hän  ei  onnistunut  ratkaisemaan  ongelmaa,  joten  hän  jätti  sen  silleen  ja  siirtyi
ajankohtaisempaan  pulmaan:  miten  tältä  katolta  voisi  päästä  pois?  Täällä  hän  kyllä  oli
turvassa  takaa-ajajiltaan,  mutta  jos  hän  laskeutuisi  kadulle,  mustat  hahmot  ryntäisivät
välittömästi  hänen  kimppuunsa.  Paitsi  tietenkin  jos  hänen  onnistuisi  laskeutua
ihmisjoukkoon. Mutta ihmisiä ei näyttänyt tänä aamuna olevan liikkeellä. 

Tosiaan, Alec ei ollut huomannut ainoatakaan ihmistä koko sinä aikana, minkä hän oli
ollut  kaduilla  sen  jälkeen kun oli  päässyt  ulos  kastelurenkaasta.  Ja  tähän aikaan pitäisi
sentään  olla  liikkeellä  suuren  osan  niistä  työntekijöistä,  jotka  aloittivat  työnsä  puoli
seitsemältä tai seitsemältä. Ja heitä piti tilastojen mukaan ainakin olla melkoisen paljon. 

Mietiskely  ei  johtanut  tulokseen,  joten  hän  nousi  istumasta  katonreunustalta  ja  ryhtyi



katselemaan ympärilleen. Katto oli räystäskorokkeita lukuunottamatta aivan tasainen, siinä
ei ollut ainoatakaan luukkua tai edes ilmanvaihtokanavaa. Talon lämmitys ja ilmanvaihto oli
kai  kytketty  kaupungin yleiseen verkostoon,  jonka johtimet  kulkivat  maanpinnan alla  ja
jäivät niin ulkoapäin katsottaessa näkymättömiin. 

Joka puolella rakennusta olivat tavanomaiset kadut täsmällisessä nelikulmion muodossa.
Ainoat paloportaat katolta näyttivät olevan ne, joita pitkin Alec oli tullut ylös.  Tämä oli
jonkinlainen virastorakennus, sillä yleensä kaikissa asuinrakennuksissa oli olemassa katolle
vievä ovi.  Kattoterassithan palvelivat  yleisesti  auringonottopaikkoina.  Liikerakennuksissa
taas  olisi  ollut  katon  jokaisella  reunalla  liikkeen  nimikyltti,  ja  bakteerien  tai  levien
viljelylaitokseksi rakennus oli liian pieni. 

Kolmella puolella oli vain yksikerroksisia rakennuksia, mutta neljättä seinää vastassa oli
täsmälleen samankorkuinen rakennus. Näiden kahden välille oli rakennettu kadun ylittävä
metallisilta. Tällä tavoin tämä rakennus toteutti lain määräyksen, että jokaiselle kaupungin
katolle piti päästä kahta kautta ulkoapäin, sekä lisäksi jotenkin sisäkautta. Tosin sisäpuolelta
ei käytävää näyttänyt olevan, mutta varmaankin rakennusviranomaiset olivat hyväksyneet
sisältä tulevaksi reitiksi sen, että paloportaille pääsi astumaan yläkerran ikkunasta. 

Toisen rakennuksen katto oli ainoa paikka mihin tältä katolta pääsi siirtymään. Samoja
paloportaita  Alec  ei  uskaltanut  lähteä  alas.  Hän  oli  varma,  että  mustat  hanmot  olivat
jättäneet vartijan niitten juurelle, vaikkei siellä ketään näkynytkään. 

Niinpä hän käveli katon vastakkaiselle reunalle, ja ylitti kadun siltaa pitkin. Alecia huimasi
vähän, koska sillassa oli vain yksi kaide, ja toisella puolella pelkkää tyhjää ilmaa. 

Seuraava  talo  oli  täsmälleen  samanlainen  kuin  edellinenkin,  myös  siinä  oli  yhdet
palotikkaat. Mutta tästä oli onneksi silta kahden muun rakennuksen katoille. Tosin tässä ei
ilmeisesti ollut alakerrassa tunnelihissiasemaa, mutta se ei erikoisemmin vaikuttanut Alecin
tilanteeseen.  Mustat  hahmot  luultavasti  yhä  tarkkailivat  hänen  liikeitään  kadulta  käsin,
olihan hän selvästi nähtävissä auringon luomassa kirkkaassa valaistuksessa. Vielä ei voinut
lähteä alas katoilta, se oli liian vaarallista. Millään puolen kaduilla ei näet näkynyt yhtään
ihmistä. 

Hän jatkoi seuraavalle, katolle; tällä kertaa vatsallaan ryömien metallisillan pinnassa. Hän
toivoi, etteivät hahmot näksi hänen ylittävän katua, jolloin hän ehkä voisi rauhassa yrittää
alas kadulle muutaman korttelin päähän päästyään. 

Tämä  rakennus  oli  huomattavasti  edellisiä  suurempi,  ja  rakenteestaan  päätellen  se  oli
bakteerien lämpöviljelylaitos. Kaikki sen seinät samoin kuin kattokin olivat täysin mustat,
jotta ne mahdollisimman tehokkaasti lämpenisivät päiväsaikaan, ja jotta laitoksen tarvitsisi
käyttää mahdollisimman vähän sähköenergiaa. Kattoa käytettiin toki tehokkaaminkin, suuri
osa siitä  oli  aurinkokennojen peitossa,  ja vain vajaat  puolet  kattopinta-alasta oli  vapaata
mustaa pintaa. 

Aurinkokennojen  lisäksi  kattoa  peittivät  useat  rakennuksen  sisältä  tulevat  ovet,  sekä
muutamat  tavalliset  luukut.  Lisäksi  siellä  oli  vielä  kaasujätteiden  pundistustuotteita
ilmakehään kuljettavia putkia. 



Alec käveli ensimmäiselle ovelle vain saadakseen todeta, että se oli tiukasti lukossa. Eikä
Alec ollut koskaan katsonut tarpeelliseksi opetella lukkojen tiirikoimista. 


