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11. VILJELYLAITOS 

Alec kiersi yksitellen kaikki katolla olevat ovet ja luukut,  mutta joka ainoa oli siististi
lukittuna. Lukot olivat kuitenkin yksinkertaisia, joten Alec päätti yrittää jonkin avaamista. 

Tätä ennen hän kuitenkin katseli,  mitä rakennuksia viljelylaitoksen ympärillä oli,  ja sai
havaita,  että  sieltä  ei  päässyt  kattoja  pitkin  muualle  kuin  takaisinpäin.  Jos  aikoi  edetä
pidemmälle,  oli  joko laskeuduttava paloportaita tai tunkeuduttava rakennuksen sisälle,  ja
sitä kautta kaduille. 

Alec valitsi  rakennuksen sisälle  pyrkimisen lähinnä sen vuoksi,  että  jos hän onnistuisi
huomaamattomasti  pääsemään rakennukseen,  ja  sen  kellariin,  mustat  hahmot  eivät  voisi
enää tänä aamuna ahdistella  häntä.  Jokaisen viljelylaitoksen kellarissa  näet  samoin kuin
kaikissa muissakin vähänkään suuremmissa rakennuksissa oli aina tunnelihissipysäkki. Ja
jos  Alec  pääsisi  tunnelihissiin,  hän  ei  enää  lähtisi  harhailemaan  minnekään,  vaan  ajaisi
suorinta tietä fysiikan laitökselle ja työpaikalleen. 

Rakennus oli sen verran laaja, että vaikka Alec seisoi katon keskellä aivan suorana, häntä
ei voinut havaita kaduntasosta ennen kuin parinsadan metrin päästä, joten hän voi huoletta
ryhtyä avaamaan keskimmäisen oven lukkoa. 

Pienenä Alec oli katsellut jonkin verran salapoliisifilmejä, joten hänellä oli jonkinlainen
käsitys  tiirikoimisesta,  vaikka  hän ei  ollutkaan yrittänyt  sitä  koskaan aikaisemmin.  Hän
irroitti yhdestä aurinkokennolevystä neulamaisen teräspiikin, joita kennojen rakenteet olivat
täynnään, ja ryhtyi sen avulla käsittelemään lukkoa. 

Lukko  oli  suhteellisen  helppo,  se  kuului  jo  vuosisatoja  vanhaan  Abloy-sarjaan.  Nämä
olivat aikanaan olleet varmuuslukkoja, mutta nykyisin niitä ei paljoakaan uskallettu käyttää
siivouskomeroa  arvokkaammissa  ovissa.  Ammattimies  olisi  avannut  sen  teräspiikillä
kymmenessä  sekunnissa,  mutta  Alecilta  meni  ensikertalaisena  sen  avaamiseen
toistakymmentä minuuttia. Kolmeen kertaan hän joutui irrottamaan aurinkokennosta uuden
piikin entisen katkettua liian varomattomassa käsittelyssä. 

Lopulta lukko kuitenkin naksahti auki, ja onnekseen Alec sai havaita.  ettei siihen ollut
asennettu mihkaanlaisia hälytyslaitteita. Tätä mahdollisuutti Alec tosin tuli ajatelleeksikin
vasta saatuaan oven auki, ja silloin se oli jo liian myöhäistä. Olisivathan hälyttimet tuoneet
poliisit paikalle jo monta minuuttia aikaisemmin Alecin puuhaillessa lukon kanssa, jos niitä
olisi ollut olemassa. 

Turvallisin mielin Alec laskeutui sisälle oven takaa avautuvia portaita pitkin sulkien ja
lukiten  oven  jäljeisään.  Portaat  alkoivat  kapeina  kahden  betoniseinä  välissä,  mutta
avautuivat sitten parin metrin jälkeen yhtä rakennuksen väliseinistä laskeutuviksi ja toiselta



puolelta  teräskaiteen  suojaamiksi.  Rakennus  oli  yksikerroksinen,  mutta  tämä  ainoa
maanpinnalla  oleva  kerros  sitten  olikin  kymmenkunta  metriä  korkea.  Viljelylaitos  oli
väliseinillä jaettu neljään huoneeseen, joiden välillä risteili sikinsokin valtava määrä ovia ja
kapeita käytäviä ja välistä jopa portaikkoja. 

Ainakin tämä huone johon Alec tuli oli täynnä mahtavia bakteerialtaita ja -siiloja, jotka
muodostivat monimutkaisen sokkelon.  Huoneesta olisi  ollut  vaikea luoda selkeätä kuvaa
mistä  tahansa  muualta  kuin  ylhäältäpäin.  Lattiatasossa  altaiden  väleihin  sotkeutuisi  ja
eksyisi hyvin helposti. 

Alecin  olisi  etsittävä  alakerrokseen  vievä  portaikko  täältä  ylhäältä  käsin,  sillä  hän  ei
varmasti enää löytäisi sitä laskeuduttuaan lattialle, jos ei olisi selvillä suunnista. Huone oli
himmeästi  valaistu,  joten  paikkoja  oli  hankala  nähdä,  mutta  piirteet  erottuivat  sentään
suhteellisen hyvin. 

Tunnelihissin  sijaintia  ei  voinut  kysyä  keneltäkään  siitä  yksinkertaisesta  syystä,  että
rakennuksessa  ei  tällä  erää  näyttänyt  olevan  ainoatakaan  työntekijää.  Nämä  bakteerien
lämpöviljelylaitokset pystyivät tulemaan toimeen automaattisten laitteittensa varassa useita
vuorokausia kenenkään tarvitsematta  huoltaa tai  tarkkailla  niitä.  Vain laaduntarkistuksiin
bakteerimassan pakkausvaiheessa ja sitä edelleenjalostajille lähetettäessä pidettiin ihmisten
valvontaa välttämättömänä. 

Alecin  vasemmalla  puolella  oli  betoniseinä,  jossa  hänen  alapuolellaan  oli  useita
oviaukkoja. Ovien väleissä oli aina mitä erimuotoisimpia siiloja ja putkia. Juuri ne tekivät
välttämättömäksi  ovien  suuren  määrän,  että  sokkeloissa  onnistuisi  edes  jotakuinkin
löytämään  tiensä  haluamaansa  paikkaan.  Oikealla,  eli  siis  itse  salin  puolella,  jatkuivat
riveinä  viljelyaltaat,  joita  kehystivät  energiaatuovat  ja  muutkin  laitteistot.  Teknisten
järjestelmien  varjot  peittivät  suuren  osan  lattiapinnasta,  joten  reitin  kellarikerrokseen
etsiminen  oli  vaikeata,  mutta  lopulta  hissiaseman  portaikko  löytyi  juuri  vastakkaiselta
seinältä kuin millä Alec seisoi katolta tulevan portaikon yläpäässä. 

Niinpä Alec suunnitteli mielestään mahdollisimman helpon reitin kohti tunnelihissiaseman
portaikkoa, ja laskeutui sitten alas katolta tulevilta portailta suunnistaen laitteistojen välitse
valitsemaansa  käytävää  pitkin.  Kolkossa  salissa  kaikuivat  vain  hänen  omat  askeleensa
teräksisiä  porrasaskelmia  vasten,  sekä  koneiden  himmeä  humina  kuin  kuorona  askelten
soololle. 

Juuri kun hän oli päässyt lattiatasoon, hänestä jotenkin tuntui, että laitoksella sittenkin oli
joku  muukin.  Ehkä  se  oli  pelkästään  hänen  mielikuvituksensa  tuotetta,  mutta  hänestä
kuitenkin  tuntui  että  jostakin  päin  oli  kuulunut  heikko  kilahdus,  joka  ei  kuulunut
bakteerienviljelylaitteistojen normaaleihin ääniin. Hän pysähtyi tiukasti niille jalansijoilleen.
Kun lyhyen odotuksen aikana ei  kuulunut lisää ääniä,  hän ryhtyi varovaisesti  paikallaan
seisten katseellaan tutkimaan ympäristöä. 

Hänen oikealla puolellaan oli kuutisen metriä korkea terässiilo, johon sen kyljessä olevista
teksteistä päätellen varastoitiin valmista bakteerimassaa. Siilon halkaisija oli parikymmentä
metriä,  joten  sen  koko  tilavuus  oli  yli  tuhatviisisataa  kuutiometriä.  Tämän  määrän
Lakteerimassaa laitos pystyi tuottamaan parissa, kolmessa tunnissa, joten siiloja tarvittiin



useita varastoimaan kahden vuorokauden valvomattoman toiminnan aikana syntyvä massa.
Siilosta  erkani  mittavia  metallisia  torvia  kolmeen suuntaan.  Kaikki  torvet  olivat  kahden
metrin korkeudessa eli juuri ja juuri niin korkealla, että niiden alitse pystyi kävelemään. 

Alecin takana, eli siis äsken mainitusta siilosta siihen seinään päin, mistä Alec oli tullut
alas katolta,  oli  toinen samanlainen varastosäiliö.  Siilon vastakkaisella puolella  lähti  sen
sijaan  kiemurtelemaan  valtava  spiraalimainen  metallikäärme,  joka  oli  varsinainen
viljelyallas.  Spiraalimainen  muoto  johtui  siitä,  että  tässä  muodossa  oli  bakteereja
kasvatettaessa lämpöenergian hyväksikäyttö mahdollisimman tehokasta. 

Taas  tuntui  jostakin  kuuluvan  ylimääräistä  kahinaa.  Aivankuin  kangas  olisi  hangannut
jotakin  laitoksen  metalliosaa  vasten.  Täällä  jossakin  oli  varmasti  joku;  tai  kenties  vain
tavallinen kissa, kuten hän oli pelännyt kuollakseen viatonta kissanpoikaa kastelurenkaan
ulkopuolella. 

Jos se oli ihminen, niin kuka se oli? Ilmeisesti se oli joku aivan asiaankuuluva henkilö,
joku laitoksen työntekijä. Tai kenties joku hänen takaa-ajajistaan? Ei se voinut olla. Takaa-
ajajat eivät  varmasti nähneet hänen nousevan viljelylaitoksen katolle.  Ja jos he olivatkin
arvanneet Alecin nousseen tälle katolle, eivät he ainakaan voineet saada selville, että Alec
oli laskeututunut lukitusta ovesta itse laitoksen sisälle. 

Siispä  Alec  ryhtyi  etsimään  äänen  aiheuttajaa.  Ääni  oli  tuntunut  kuuluvan  huoneen
ulosvievän oven suunnalta, siis varsin tarkkaan Alecin edestä. Ja se kuului taas, nyt se oli
siirtynyt vähän matkaa kohti paikkaa, jossa Alec arvioi tunnelihissin portaikon olevan. 

Vaikkakin  Alec  joutui  kiertämään  melkoisia  matkoja  erilaisten  laitteistojen  ympäri
päästäkseen tavoitteeseensa, hän kuitenkin suuntasi kulkunsa kohti äänten tulosuuntaa. Ja
lopulta hän olikin mielestään vain yhden miehenkorkuisen teräsputken erottamana äänten
aiheuttajasta.  Varovasti  hän  kiipesi  melua  välttäen  metallisia  tikapuita  putken  kyljessä,
kunnes hän pystyi näkemään putken toiselle puolelle. 

Oikeastaan Alec ei edes hämmästynyt nähdessään siellä ei yhtä vaan yksitoista henkilöä.
Samat  yksitoista  mustaa  hahmoa,  jotka  olivat  koko aamun ahdistelleet  häntä.  Ne  olivat
kokoontuneina  johtajansa  ympärille,  ja  neuvottelivat  miltei  kuulumattomasti  keskenään
varmaankin  tehden  toimintasuunnitelmaa.  Alec  onnistui  kuulemaan  joitakin  yksittäisiä
sanoja, mutta hänestä tuntui, ettei hän ymmärtänyt kieltä. 

Miten hahmot olivat voineet löytää tiensä tänne? Ehkäpä niillä tosiaankin oli kuudes aisti,
joka kertoi niille, missä Alec milläkin hetkellä oleskeli. 

Tai ei siihen itseasiassa tarvinnutkaan kuudetta aistia. Miten tyhmästi hän olikaan paennut
katoilla! Kuka tahansahan oli koko ajan pystynyt seurailemaan hänen liikeitään vain hieman
keskitasoa  tehokkaammalla  infrapunailmaisimella,  joka  vielä  aivan  helposti  mahtuisi
taskuun. 

Mutta jos niillä oli infrapunailmaisin, niin miksi ne eivät olleet tulleet suoraan häntä kohti,
vaan  olivat  eksyneet  tyystin  eri  suuntaan?  Vai  tiesivätkö  ne,  että  hän  aikoi  päästä
tunnelihissiin, ja ryhtyisivät sen vuoksi odottamaan häntä kellariin vievän portaikon suulla,



jolloin niiden ei tarvitsisi nähdä kovinkaan suurta vaivaa hänen jahtaamisessaan? 

Vai  olivatko  viljelylaitokseri  lämpövuodot  niin  suuria,  ettei  häntä  voinut  enää  havaita
ilmaisimella täältä sisältä käsin? Silloin hahmot olisivat voineet seurailla hänen liikkeitään
vain siihen saakka kun hän oli ollut katolla. 

Näin tosiaankin näytti olevan, sillä kun mustat hahmot hajaantuivat, vain yksi niistä lähti
kohti tunnelihissiaseman portaikkoa. Loput kymmenen asettuivat  harvaan ketjuun aikoen
haravoida rakennuksen sisätilat.  Jälleen  Alecista  tuntui,  että  hän oli  loukussa  kuin  hiiri.
Täältä  pakeneminen  ei  tällä  erää  näyttänyt  mahdolliselta,  joten  oli  piilouduttava,  ja
toivottava,  että  takaa-ajajien  etsimiskyvyt  olivat  inhimillistä  luokkaa,  toisin  kuin  heidän
liikkumanopeutensa, johon varmasti tarvittiin jokin apulaite. 

Liikkumanopeutensa? Vasta nyt Alec huomasi,  että tällä kertaa hahmot eivät liikkuneet
pinnan  yläpuolella,  vaan  kävelivät  kuin  ihmiset  konsanaan,  ja  aivan  tavanomaisella
nopeudella.  Mutta  ei  heidän  liikkeistään  siitä  huolimatta  pahemmin  lähtenyt  ääniä.
Varmaankin heidän kenkänsä olivat jotakin erikoismuovia, ja sittenkin heidän täytyi olla
taitavia hiipijöitä. 

Nyt oli löydettävä paikka, josta hahmot eivät rakennusta tutkiessaan arvaisi häntä etsiä.
Alec  laskeutui  varovaisesti  alas  putken  kyljestä.  Mutta  hän  kompastui  alimmaiseen
porrasaskelmaan,  ja  putosi  lattialle  äänekkäästi  kumahtaen.  Hän  ei  voinut  nyt  nähdä
andistelijoitaan, mutta oli varma, että nämä olivat kuulleet hänen putoamisensa ja lähteneet
välittömästi kiertämään kohti hänen olinpaikkaansa. Oli päästävä jonnekin, ja nopeasti. Nyt
ei auttanut etsiä lymypaikkaa kauempaa, ja hän valitsikin ensimmäisen näkemänsä paikan,
josta ajatteli, etteivät hahmot keksisi hänen saattavan piileskellä siellä. 

Hän avasi putken kyljessä olevan luukun, jossa ei lukenut 'varokaa hengenvaaraa',  niin
kuin monien täällä olevien laitteiden kansissa luki. Hän voisi mennä sisälle täysin vaaratta.
Paikka voisi tosin olla epämukava, mutta varmasti mahdollisimman turvallinen. Pidettiinhän
ihmisiä  yleensä  sellaisina,  että  he  välttivät  aina  kun  oli  mahdollista  suoraa  kosketusta
monimutkaisiin koneisiin. Joten Alec oli varma, että hahmot päättelisivät hänen piiloutuvan
mieluummin minne tahansa muualle kuin tänne. 

Varmuuden  vuoksi  hän  vielä  irrotti  lähellä  olevasta  muusta  laitteesta  'varokaa
hengenvaaraa'  -kyltin,  ja  liimasi  sen  luukkuun.  Tämän  jälkeen  hän  ehti  juuri  sopivasti
livahtaa  sisälle  ja  sulkea  luukun  äänettömästi  jäljessään,  kun  hän  näki  vilanduksen
ensimmäisestä  hahmosta  juoksemassa  esiin  parinkymmenen  metrin  päässä  olevan  siilon
kulmauksen takaa. Hahmo ei ehtinyt havaita Alecia. 

Putkessa, johon Alec oli tunkeutunut, virtasi pohjalla kolmenkymmenen sentin paksuinen
kerros  bakteerilietettä.  Se  haisi  ällöttävälle,  mutta  ei  ollut  lainkaan  vaarallista;  olisihan
mahdollisesta vaarallisuudesta mainittu ulkopuolella. Hän yritti mahdollisimman tarkkaan
varoa astumasta bakteerimassan, ja niinpä hänen oli pysyteltävä jännittyneenä luukun edessä
olevan kapean kynnyksen ja vastakkaisen seinämän välillä. 

Ulkopuolelta kuului nyt kumeaa ääntä. Tuntui siltä kuin joku takaa-ajajista olisi kiivennyt
putken päälle; luultavasti samassa tarkoituksessa kuin Aleckin sinne oli kiivennyt, eli nähdä



mahdollisimman  suurelle  alueelle  yhdellä  kertaa  ja  saada  kokonaiskuva  ympäristöstä.
Luultavasti  hahmot  juuri  nyt  olivat  ryhmässä  luukun  edessä,  ja  odottivat,  että  putkelle
kiivennyt ilmoittaisi mikäli Alec olisi näkyvissä. 

Lyhyen tauon jälkeen putki jälleen kumisi himmeästi hahmon laskeutuessa alas sen päältä.
Mitä  luultavimmin  hän  ei  ollut  nähnyt  Alecia.  Tovereilleen  putken  päältä  laskeutunut
lausahti  muutaman  sanan,  mutta  Alec  ei  erottanut  niistä  muuta  kuin  hillityn  hätäisen
äänensävyn. Putki toimi tehokkaana äänieristeenä hämärtäen sanojen äänteet täydellisesti.

 
Seison yksin kylmällä tähdellä... 

Lyhyt pätkä laulun sanoja muistui Alecin mieleen, mutta vaikka hän yritti antaa muiston
jatkua, sanoja ei tullut tämän enempää. Hän sai miettiä hyvän aikaa, ennen kuin onnistui
edes muistamaan, mistä laulusta sanat olivat peräisin. 

Ne kuuluivat yhteen hänen isänsä laulamista balladeista; todella hyvin kauniiseen lauluun.
Isä oli pitänyt sitä kirjoittamistaan lauluista parhaana, ja laulanut sitä kaikkein useimmin,
kaikkein voimakkaimmalla tunteella. Eikä varmasti kukaan, joka laulun oli joskus kuullut,
voinut olla eri mieltä sen erinomaisuudesta. 

Aina joskus iltaisin, kun heidän kotonaan oli ollut jo hämärää, Alecin isä oli sammuttanut
kaikki valot niin että vain takasta näkyvä tulenloimotus loi valoa sinne tänne kiemurtelevina
lieskoina.  Sitten  isä  oli  ottanut  kitaran,  joka  useimmiten  oli  riippunut  käyttämättömänä
seinällä takan vierellä. 

Kun isä oli ottanut kitaran syliinsä, Alec ja äiti olivat aina hiljaa istuutuneet takan lähelle;
Alec lattialle ja äiti verkapäällysteiseen nojatuoliin. 

Heidän istuuduttuaan isä  aina  oli  alkanut  kertoa  jotakin  tarinaa.  Yleensä  tarinat  olivat
olleet surumielisiä; kertoneet rakastavista ihmisistä, kauniista maista ja kaukaisista ajoista.
Välillä isä oli näppäillyt säestystä kitarastaan ja laulanut jonkin tarinaan liittyvän laulun -
laulut isä oli yleensä säveltänyt ja sanoittanut itse. 

Laulut olivat kaikki ainakin Alecin mielestä olleet  hyvin kauniita,  ja isä oli ollut hyvä
laulaja. Ihme ettei hän koskaan ollut julkaissut lauluistaan ainoatakaan; pelkästään laulanut
niitä kotiväelleen ja joskus harvoin naapureidenkin kuullen. Niillä lauluilla olisi varmasti
ansainnut omaisuuksia. Mutta isä ei ollut halunnut ansaita niillä. Leväviljelmistä oli perhe
saanut aivan riittävän toimeentulon, ja levien tuotto pystyi myös takaamaan Alecille ainoana
lapsena turvatun tulevaisuuden. 

Laulu  josta  Alec  juuri  oli  muistanut  pätkän  kuului  tarinaan  kahdesta  rakastuneesta
nuoresta,  jotka  sota  oli  erottanut  toisistaan.  Laulu  oli  nuoren  miehen  jäähyväislaula
rakastetulleen. 

Alec  ei  tosin  aivan  täydellisesti  tiennyt,  mitä  sota  oli,  koska  hänen  elinaikanaan  ei
maailmassa ollut koettu yntään sotaa. Mutta hän oli sentään saanut jonkinlaisen käsityksen
sodasta historiankirjojen ja elokuvien pohjalta. Sen Aleckin pystyi käsittämään, että sota oli
jotakin hirvittävää, jotakin, joka pystyi rikkomaan ihmisten unelmat ja hajottamaan kaikki



toiveet. 

Alec muisti  isän tarinan sisällön miltei  kokonaisuudessaan,  mutta laulun sanoja hän ei
saanut mieleensä kuin aivan lyhyen pätkän. Hän oli kuullut laulun viimeksi toistakymmentä
vuotta  sitten,  ja  hän oli  joskus laulanut  sitä  isän kanssa,  vaikka äiti  ei  oikein ollutkaan
pitänyt siitä, että hän oli keskeyttänyt isän esityksen. Mutta isä oli halunnut hänen laulavan
sitä. Ehkäpä ihminen ei oikein kuullut laulua, jos lauloi sitä itse, vaan ymmärsi tunnelman
parhaiten vasta kuullessaan jonkun muun esittävän laulua. 

Putken ulkopuolella oli  nyt aivan hiljaista,  oli  ollut jo jonkin aikaa. Olisiko kenties jo
turvallista yrittää päästä ulos viljelylaitokselta? Mustat hahmot olivat tiettävästi ryhtyneet
haravoimaan rakennusta, ja äänten puuttuminen merkitsi varmuudella vain sitä, että putken
pinnalla ei kiipeillyt ketään. 

Tietenkin luukun edessä saattoi  olla  vartiossa ties  kuinka monta takaa-ajajaa.  Ja jos ei
luukun edessä, niin tuskinpa ne ainakaan olivat vielä lähteneet rakennuksesta. Ne olisivat
jossakin  toisessa  osassa  huonetta,  tai  kenties  olisivat  jo  ehtineet  johonkuhun  toiseen
rakennuksen neljästä erillisestä osastosta. 

Alec päätti riskeerata, ja kurkistaa ulos luukusta. Hän oli varma, ettei kuitenkaan kovin
kauan kestäisi tätä bakteerilietteen löyhkää, vaan hänen olisi lähdettävä putkesta ennemmin
tai myöhemmin. 

Hän painoi äänettömästi luukun kahvan alas, avasi luukun, ja työnsi päänsä ulkopuolelle.
Raitis  ilma  tuntui  ihanalta  näinkin  lyhyen  tauon  jälkeen.  Ulkopuolella  ei  näkynyt
ainoatakaan elävää olentoa. Vain huoneen katossa roikkuvat himmeät lamput loivat varjoja
sinne tänne,  mutta  varjoissakaan ei  näkynyt ketään.  Vain koneiden huminan korostamaa
hiljaisuutta. 

Alec  kyyhötti  pää  luukun raossa  vielä  hetken aikaa ja  uskaltautui  sitten laskeutumaan
putkesta lattialle. Hän ei irrottanut luukkuun liimaamaansa 'varokaa hengenvaaraa' -kylttiä,
koska arveli, että jos joku hahmoista sattuisi kulkemaan tästä kohdasta uudemman kerran,
tämä saattaisi huomata järjestyksen muuttuneen. Kyltti kyllä saattaisi aiheuttaa päänvaivaa
laitoksen valvojille sitten kun he seuraavan kerran tulisivat tänne, mutta sillä ei tällä erää
ollut mitään merkitystä. 

Seuraavaksi  hän  nousi  putken  päälle  saadakseen  tilanteesta  paremman  kuvan.  Hänen
helpotuksensa  oli  silminnähtävä,  kun  hän  sai  nähdä  mustien  hahmojen  juuri  livahtavan
eräästä monista ovista väliseinän toiselle puolelle rakennuksen toiseen osastoon. Täällä oli
siis  jäljellä  vain  yksi  Alecin  vainoojista,  se,  joka  oli  jäänyt  vartioon  tunnelihissiaseman
portaikon suulle. Tämä yksikin riitti kyllä aiheuttamaan Alecille päänvaivaa. Tämän yhden
ainoan takaa-ajajan takia hän ei pääsisi pakenemaan tunnelihissin kautta,  vaan olisi joko
käytettävä katutason ovea tai sitten noustava takaisin katoille. Hassua kyllä, mustat takaa-
ajajat  eivät  olleet  asettaneet  vartijaa  kummallekaan  näistä  paikoista,  ei  ulko-ovelle  eikä
katolle vievään portaikkoon. 

Kaduille  pyrkiminen  oli  varmasti  siinä  mielessä  turvallisempaa,  että  katolle  vieviltä
portailta  hänet  olisi  helppo  havaita,  ja  myös  helppo  saada  kiinni.  Katoilla  olisi  näet



liikuttava varsin hitaasti ainakin katolta toiselle vievien siltojen kohdilla. 

Ja tietenkin oli mahdollista, että hahmoilla oli vieläkin vartiomies paloportaiden juurella
Koillinen  kahdeksan  -tunnelihissiaseman sisäänkäynnin  vieressä.  Alec  oli  kyllä  laskenut
yksitoista mustakaapuista nähdessään ne täällä bakteerinviljelyrakennuksessa, mutta ei ollut
lainkaan sanottua, etteivät ne olleet jostakin voineet saada lisäväkeä. 

Oli  siis  etsittävä  ulkoovi,  ja  päästävä  kadulle  ennen  kuin  hahmot  palaisivat  toisesta
osastosta.  Tunnelihissin  portaikkoa  vartioiva hahmo tuskin  pystyisi  havaitsemaan Alecin
liikkeitä,  sillä  portaikko  ja  ulko-ovi  olivat  ainakin  Alecin  katolta  tullessaan  saaman
mielikuvan mukaan miltei täsmälleen vastakkaisissa nurkissa. Siltä taholta näin ollen ollut
odotettavissa mitään vaaraa. 

Alec siirtyi ensin bakteerien kuljetusputken viertä pitkin kohti  sitä  seinää,  jolla  katolta
laskeutuvat  portaat  olivat,  ja  kiersi  sitten  putken päässä  olevan varastointisiilon.  Tämän
jälkeen  hän  suuntasi  bakteerien  kasvatuskierukkaan  seuraten  eteenpäin.  Muutamien
kymmenien metrien hyvin mutkaisen vaelluksen jälkeen Alec löysikin oven, vaikka olikin
ensin kulkea sen ohitse. Ovea ei näet ollut merkitty mitenkään, ja se oli täsmälleen saman
värinen kuin muukin seinä.  Sen voi  erottaa  seinästä  vain sillä  perusteella,  että  siinä  oli
kahva. 

Alec avasi  oven ja  luikahti  varovasti  ulkopuolelle  jättäen valoa sisälle  päästävän raon
mahdollisimman pieneksi.  Juuri  kun hän astui  pihalle,  hän  kuuli  heikon huudanduksen.
Ilmeisehti hahmot olivat tulleet takaisin siihen huoneeseen missä Alec oli juuri ollut ja olivat
nähneet oven avautumisen. 


