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8. ASKELEITA

Kävellessään  Alec  saattoi  huomata,  ettei  päivänkoittoon  ollut  enää  kovinkaan  kauan:
itäinen  taivas  rusotti  selvästi,  eikä  missään  enää  ollut  täysin  pimeätä,  lukuunottamatta
joitakin  rakennusten  kulmauksia,  vaikka  kuukin  oli  juuri  äskettäin  laskeutunut
taivaanrannan taakse. Alec ei lähtenyt vielä takaisin työpaikalleen. Suurella tiedemiehellä on
sentään oikeus olla siellä missä tahtoo siihen aikaan kuin tantoo. Ainakin melkein kaikissa
tapauksissa.

Alec ajatteli, että tuskin hänen unellaan oli mitään merkitystä ollut. Uni vain kuvasti hänen
sekavaa  mielentilaansa  epäonnistuneen  kokeilun  jälkeen.  Hämmentyneessä  mielentilassa
kuka tahansa ihminen saattaa nähdä painajaisia. 

Mutta  kokeen  epäonnistuminen,  se  että  koetta  ilmeisesti  oli  sabotoitu,  oli  kiistämätön
tosiasia. Sitä ei käynyt kiertäminen aivan noin vain. Mandottomiakin näytti voivan tapahtua.
Mutta ei sittenkään ollut mitään syytä ajatella, että hänen unillaan olisi jotakin merkitystä,
että avaruudessa olisi asukkaita jotka milloin tahansa voisivat tulla maahan, tai että joku
kummallinen  vanha  mies  opettaisi  hänelle,  aikansa  etevimmälle  hiukkasfyysikolle,
hiukkasfysiikan lakeja seisoen Newtonin päälaella. Ja vieläpä väärin. Mitä järkeä yleensä oli
opettaa jotakin väärin? 

Olisivatko kokeen kummalliset tulokset voineet johtua tavanomaisesta epäonnesta? 

Täysin törmäyksetön koe olisi kyllä juuri ja juuri ymmärrettävissä. Se saattaisi jossakin
äärimmäisen harvinaisessa ja epätodennäköisessä tapauksessa sujua sillä tavalla. Maaleina
käytettävät  kappaleet  olivat  sentään  aika  pieniä,  joten  törmäykset  eivät  ole  aivan
välttämättömiä,  vaikka  kiihdytettäviä  niukkasia  onkin  tavattoman  paljon.  Se  olisi  hyvin
epätodennäköistä, mutta ei varmaankaan täysin mahdotonta. 

Tai  jos  kiihdytettäviä  hiukkasia  syntyisi  laskettua  vähemmän?  Tämä  tuskin  oli
mahdollista. Olihan samoilla laitteilla kiihdytetty ja synnytetty hiukkasia niin monia kertoja,
että  hiukkasten  syntymistiheyksien  pitäisi  olla  täydellisesti  tunnettuja.  Ja  olihan
kuplakammioihinkin  jäänyt  jälkiä  ainakin  protoneista,  ja  muiden  kokeen  ensimmäisessä
osiossa esiintyvien kiihdytettävien hiukkasten pitikin periaatteessa olla sellaisia, etteivät ne
jättäisi jälkeensä kuplavanoja. 

Tähän kohtaan oli ilmeisesti sabotaasi selkein ja helpoin selitys. Mutta vika oli siinä, että
sabotaasihan oli periaatteessa mahdoton. Törmäyksiä voitiin estää erinäisillä voimakentillä,
mutta  näiden  voimakenttien  luomiseen  tarvittaisiin  hyvin  monimutkaiset  laitteet,  peräti
monimutkaisemmat  kuin  hiukkasten  kiihdyttämisean  tai  tulosten  havainnoimiseen.  Eikä
kiihdyttimestä ollut löytynyt mitään ylimääräisiä laitteita. Ei edes matkalaukun kokoisia, ja
vähin  tila  mikä  näiden  ilmiöiden  aikaansaamiseen  tarvittaisiin  olisi  suuri  huoneellinen



kehittynyttä  mikroelektroniikkaa.  Niiden  laitteiden  pakkaamista  matkalaukkuun  eivät
parhaimmatkaan mikroelektronikot odottaneet vielä vuosikymmeniin. 

Tänän saakka  homman voi  juuri  ja  juuri  selittää  mahdolliseksi,  mutta  entä  sitten siitä
eteenpäin: 

Einsteinin  1900-luvun  alussa  luoma  suhteellisuusteoria  ei  sallinut,  että  kaksi  protonia
törmäisi  annihiloituen  puhtaaksi  energiaksi.  Eikä  sitä  sallinut  edes  parisataa  vuotta
myöhemmin ilmestynyt Harnevin parannettu suhteellisuusteoria, joka sentään salli  monia
asioita, joille Albert Einsteinin teoria oli osoittautunut liian ahdasmieliseksi. 

Annihilaatio  oli  varmasti  esiintynyt.  Sitä  ei  voitu  selittää  juuri  sillä  hetkellä
havaintopaikalla  olleen  apulaisen  erehdykseksi,  koska  tallennetut  valokuvat  selvästi
osoittivat  hänen  havaintonsa  oikeaksi.  Valokuvissa  esiintyviä  kuvioita  ei  voinut  selittää
muutoin  kuin  kahden  protonin  tuhoutumisena,  ja  että  sntyneestä  energiasta  muodostui
nimenomaan ja pelkästään kaksi elektronia. 

Vaikka eihän tämä selityskään paljoa painanut, kun se kerran oli aivan mahdoton. Mutta
juuri siltä kuvatut ilmiöt näyttivät, eikä ollut syytä väittää, etteivät kuvat olisi aitoja. Niiden
reunoihin merkityt ajat osoittivat, että kuvat tosiaan oli otettu kokeen aikana juuri ennen
tarkistuspisteestä  tullutta  ylityspuhelua.  Eikä  aikamerkintöjä  tekevää  tietokonetta  voinut
saada merkitsemään aikoja väärin.  Sitä ei  voinut ohjelmoida ilmoittamaan vääriä aikoja,
koska se sai aikatietonsa suoraan koko Fysikon Cityn kattavasta aikajärjestelmästä. Jos tämä
koko järjestelmä olisi ohjelmoitu vääräksi, olisivat kaikki kaupungin kellot näyttäneet samaa
väärää aikaa, ja sen olisi varmasti joku huomannut. 

Myöskään  kuvalevyjen  reunoihin  ei  ollut  voinut  leikaamalla  siirtää  vääränlaisia
aikamerkintöjä.  Leikkaaminen  olisi  ilman  muuta  paljastunut  kuvia  tutkittaessa.  Kuvia
tarkistettaessahan oli nyt ollut pääasiallisena tarkoituksena kuvien aitouden selvittäminen.
Eikä kenelläkään olisi ollut aikaakaan leikata kuvia, sillä kuviin tällä tavoin leikattavatkin
aikamerkinnät olisi voinut saada vasta kokeen aikana, ja Alec oli saanut kuvat käteensä vain
vajaat  kaksikymmentä  minuuttia  kuvissa  ilmoitetun  ajankohdan  jälkeen.  Niin  lyhyessa
ajassa  ei  ole  mahdollista  tehdä  hyviä  valokuvaväärennöksiä  etenkin  kun  kolme  muuta
samassa tarkkailupisteessä työskentelevää voisivat  jatkuvasti  seurata väärentäjän puuhaa.
Eikä väärentämisestä sitäpaitsi olisi kenellekään hyötyä. 

Sabotaasi tuli  annihilaatioonkin lähinnä luonnollisena selityksenä. Mutta siinäkin oli se
ongelma,  että  sabotaasi  oli  mahdoton.  Ainakaan  vielä  ei  tunnettu  laitetta,  joka  voisi
aikaansaada kahden protonin annihilaation. Eikä tällä sitäpaitsi ollut merkitystäkään, kun
mitään ylimääräisiä laitteita ei kerran ollut löytynyt. Tietenkin erittäin pätevä meedio voisi
pakottaa  kuvalevylle  vääränlaisen  kuvan,  ja  ehkä  jopa  pakottaa  kaksi  protonia
annihiloitumaan,  mutta  ainakaan  ihmiskunnasta  ei  henkisesti  niin  vahvaa  persoonaa
tunnettu. Ja sittenkin jäi avoimeksi hyötykysymys. 

Oli tietenkin olemassa vielä yksi mahdollisuus: Einsteinin ja Harnevin suhteellisuusteoriat
olisivat värässä. Vaikka molemmat teoriat oli osoitettu oikeiksi tuhansilla erilaisilla kokeilla,
tämä mahdollisuus oli olemassa. Olihan Newtoninkin teoriointi ollut aukotonta Einsteinin
aikoihin saakka, ja aikaisemmat teoriat Newtonin aikaan asti. 



Näin sen täytyi olla! Oli kehitettävä uusi suhteellisuusteoria, teoria joka antaisi kandelle
protonille oikeuden anniniloitua jossakin erityisissä olosuhteissa. 

Mutta miten? Sitä ei varmaankaan voinut johtaa aikaisemmista teorioista, muuten se olisi
tehty jo vuosikymmeniä sitten. Siinä täytyi olla jotakin aivan uutta. 

Ja  sillä  hetkellä  Alec  Hariadan  päätti  ottaa  elämäntehtäväkseen  tämän  uuden  teorian
kehittämisen. Sen täytyi olla mahdollista. Juuri kun Alec päätyi tähän tulokseen, hänestä
tuntui  aivan  kuin  hänen  takaansa  tieltä  kuuluisi  askelia.  Kun  hän  käähtyi  katsomaan
taakseen, hän ei kuitenkaan nähnyt ketään tai mitään. Vain jo vähän vaalenevaa yötä vasten
näkyvän kaupungin. Vielä oli niin pimeätä, että tietä voi erottaa vain muutamia kymmeniä
metrejä kerrallaan, kaupunki sen sijaan jo erottui selvänä varjona taivasta vasten. 

Kun Alec pysähtyi, hänestä tuntui että askeleet hänen takanaan myös pysähtyivät. Niinpä
hän jälleen lähti varovasti kävelemään, ja huomasikin askelten äänen jälleen alkavan kuulua.
Nyt Alec pysähtyi hyvin nopeasti, ja kääntyi yht'äkkiä, mutta ei taaskaan nähnyt ketään. Jos
joku seurasi häntä, tämä joku oli todella sukkela. Ei ole helppoa piiloutua niin nopeasti,
etenkin  kun  oli  niin  lähellä  Alecia  kuin  mistä  askeleet  tuntuivat  kuuluvan.  Mutta  joka
tapauksessa takana ei näkynyt ketään. 

Alec jatkoi jälleen kävelyään, nyt varovaisesti välttäen kaikkia kengistään lähteviä ääniä.
Askeleet kuuluivat yhä, nekin nyt varovaisina. Vai kuvitteliko Alec vain? Ainakin askelet
tuntuivat hiipivän. Ja ne olivat nopeita, lyhyitä askelia, ne eivät olleet tavanomaista kävelyä.

Mitä ihmettä askeleet merkittivät? Seurasiko joku kenties Alecia? Ei varmaankaan. Jos
joku seurasi häntä, tämä varmasti olisi jo huutanut tervehdyksensä, tai ainakin olisi pyytänyt
häntä pysähtymään saadakseen hänet kiinni. Eipä kenelläkään kai olisi syytä seurata Alecia
pyrkien  pysytellä  häneltä  huomaamattomissa.  Mutta  juuri  siltä  askeleet  kuulostivat.  Ne
halusivat  pysyä  kuulumattomissa  ja  näkymättömissä,  mutta  kuitenkin  jatkuvasti  Alecin
kannoilla.  Kun  Alec  pysähtyi,  askeleetkin  pysähtyivät.  Kun  Alec  kääntyi  katsomaan
taakseen, askelten aiheuttaja oli kadonnut. Se vain yksinkertaisesti hävisi aamun hämärään
jättämättä itsestään minkäänlaista merkkiä. 

Oliko  se  kenties  jonkinlainen  rikollinen?  Mutta  rikolliset  eivät  liikkuneet  aamulla,
hetekivät iltayöllä sen minkä tekivät. Ja Fysikon Cityssä heitä oli tosiaankin vähän. Ja sitä
paitsi Alec kuljetti aina hyvin vähän rahaa mukanaan, ja sen varmasti jokainen kaupungin
lehtiä lukeva tiesi. Erityisesti naistenlehdet, mutta mukana muutkin julkaisut, olivat varsin
kiinnostuneita  Alecin  yksityiselämästä.  Vaikka  voi  tietysti  olettaa,  ettei  tavanomainen
taskuvaras  tai  kaduilla  ihmisiä  kolkkaileva  ryyppyveikko olisi  kovinkaan paljoa  lukenut
lehtiä. 

Entä joku Alecin tuttava, joka tahtoisi pilailla hänen kustannuksellaan? Tämä selitys tuntui
turvallisimmalta, mutta miksi kukaan hänen tuttavansa olisi sattunut tulemaan viljelyalueille
täsmälleen samaan aikaan hänen kanssaan, huomannut hänet ja vielä kyennyt seurailemaan
häntä  niin  ettei  hän  ollut  huomannut  mitään  ennen  kuin  nyt.  Eikä  kukaan  Alecin
työtovereista  tai  läheisistä  ystävistä  olisi  halukas  tekemään tämänkaltaista  pilaa,  sillä  he
kaikki tiesivät Alecin olevan herkkä pelästymään. 



Askeleet tuntuivat kuuluvan aina vain lähempää. Niihin ei enää voinut olla matkaa viittä
metriä enempää. Alec yritti  vielä kerran tavoittaa kulkijan katseellaan kääntymällä hyvin
nopeasti, mutta taaskin seuraaja oli ilmeisen nopeampi. Alec ei nähnyt mitään mikä olisi
voinut aikaansaada askeleet. Kulkija oli aavemaisen ketterä, jos hän tosiaan oli olemassa,
ellei hän vain ollut Alecin rasittuneen mielen tuotetta. 

Seuraavat askeleet alkoivat pelottaa Alecia. Ei kukaan voinut liikkua niin nopeasti, havitä
niin täysin näkymättömiin. Vaikka olikin vielä melkein pimeää, auringon rusotus itäisellä
taivaalla sentään vähän loi valoaan. Tässä valaistuksessa pitäisi kyllä pystyä havaitsemaan
niin lähellä takana oleva kulkija. 

Alec  alkoi  kuulla  kaikkialta  ympäriltään  kummallisia  ääniä.  Hän  tiesi  niiden  olevan
pelkkää kuvittelua,  mutta siltikään hän ei  voinut niille  mitään.  Vasemmalta ojasta tuntui
kuuluvan salaperäistä  rapinaa.  Oikealla  puolella  kastelukäsivarren  humina  ja  suhina  sen
ruiskuttaessa vettä kasveille tuntui kuuluvan ylettömän voimakkaana. Kaupungista tuntui
kantautuvan liikenteen hiljaista huminaa, vaikka pintakulkuneuvoja ei tähän aikaan pitänyt
olla liikkeellä paljoakaan, jos yhtään. Kaikki ihmiset liikkuivat tähän aikaan tunnelihisseillä,
ja päivälläkin pintakulkuneuvoja näki hyvin vähän. Kaikki nämä äänet sentään tuntuivatkin
epätodellisilta.  Sen  sijaan  askelten  aiheuttama  rapina  oli  hyvin  selvää  ja  todentuntuista.
Askeleet eivät voineet olla kuvittelua. Ne lähenivät koko ajan, ja Alecista tuntui, että hän
millä hetkellä tahansa saattaisi tuntea veitsen selässään, tai saada lyijypampusta päähänsä. 

Juuri kun hänen hermonsa olivat pettämässä ja hän aikoi huutaa askelten aiheuttajalle, että
tämän piti tulla näkyviin, hän kuuli takaansa kiukkuisen naukaisun, ja pieni harmaa kissa
tassutteli esiin pimeätä tienpintaa pitkin. Alec oli vähällä nauraa ääneen, kun hän huomasi
miten kireällä hänen hermonsa olivat. Hän oli pelännyt kuollakseen sitä, että pieni kissa oli
seurannut häntä! Eikä hän edes ollut keksinyt, että takana tulija yksinkertaisesti oli ollut niin
pieni, ettei tullut näkyviin pimeässä ennen kuin aivan lähellä. Eikä takana siis ollut mitään
ketterää olentoa, joka katosi tiepuoleen siinä silmänräpäyksessä kun Alec käänsi päätään. 

Alec otti kissanpoikasen syliinsä, ja silitti sen kiiltävää harmaata karvaa puhellen samalla: 

"Mokoma pikku kolli! Säikytit minut melkein hengiltä. Sinun ei pitäisi hiipiä tuolla tavalla
viattomien ihmisten jäljessä ja pelotella heitä. Mitä ihmettä sinä muuten teet täällä tähän
aikaan  aamusta?  Eikö  sinulla  ole  kotia,  vai  onko  emäntäsi  kenties  sinusta  niin
välinpitämätön, että päästää sinut yöllä kaupungille? Katsotaanpa." 

Alec tutki pientä harmaata metallilaattaa, joka roikkui eläimen kaulassa tunnistuslevynä. 

"Heron Asalon, Puutarhakatu 15. Ainakin sinulla on omistaja. Mutta Puutarhakatuhan on
keskellä  kaupunkia!  Olet  tainnut  vaellella  melkoisen  matkan;  sinähän  olet  saanut  olla
liikkeellä monta tuntia ehtiäksesi tänne saakka. Sinulla on samanlaiset silmät kuin pöllöllä.
Sinä varmaan näit minut koko ajan kun kävelit jäljessäni, vaikka minä en tiennyt sinusta
muuta kuin että sinä rapisutit hiekkaa tassuissasi. Osasit tosiaan säikyttää minut sillä, luulin
sinua jo murhaajaksi ja ties miksi." 

Alec laski kissan maahan, mutta se ei lähtenyt kohti kaupunkia. Se jäi Alecin jalkojen



juureen kuin odottaen, että Alec ottaisi sen mukaan aamukävelylleen.

Alec  jatkoi  ajatuksiaan  siitä  mihin  ne  olivat  pysähtyneet  salaperäisten  askelten  äänen
ilmestyessä hänen taakseen. 

Oli  siis  luotava  uudenlainen  suhteellisuusteoria,  joka  ei  ainakaan  kaikilta
peruslähtökohdiltaan perustuisi Einsteinin teoriaan niin kuin Harnevin teoria teki. Tarvittiin
mahdollisuus, että kaksi samanlaista hiukkasta voisivat törmätessään tuhota toisensa. Mitä
tämän saavuttamiseksi pitäisi muuttaa Einsteinin ja Harnevin teorioista? 

Jos  tekisi  mahdolliseksi  liikkua  valoa  nopeammin  myös  normaalia  massaa  sisältäville
hiukkasille? Massa kasvaisi äärettömäksi kun massapiste saavuttaisi valon nopeuden, mutta
mitä  sen  jälkeen  tapahtuisi?  Olisiko  massakäyrällä  kenties  asymptootti,  jolloin  massa
muuttuisi valon nopeuden kohdalla miinus äärettömäksi? Negatiivinen massa kenties voisi
annihiloida  tavallisen  massan.  Mutta  jos  massa  vaihtuisi  äärettömän  negatiiviseksi,  niin
mihin mennessä se jälleen palautuisi nollaan ja suurenisi taas äärettömäksi? Vai lähestyisikö
negatiivinen massa asymptoottisesti nollaa, tullen nollaksi kun nopeus olisi ääretön? 

Mutta normaali  massa ei voinut vähentyä tiettyä arvoa pienemmäksi,  sitä  arvoa,  jonka
massa saa kappaleen ollessa täysin liikkumattomana. Siis jos negatiivisesta massa lähestyisi
nollaa  asymptoottisesti,  ei  massakäyrä  olisi  symmetrinen.  Tietenkään  sen  ei  välttämättä
tarvinnutkaan  olla  symmetrinen,  mutta  jotenkin  kuitenkin  tuntui  että  kun  luonto  oli
järjestäytnyt niinkin täydelliseksi kuin oli, niin tällaisen perusasian epäsymmetria tuntuisi
vähintäänkin kummalliselta. 

Voisiko normaali massa jotenkin pienetä lepomassasta? Negatiivisen nopeuden käsite ei
ollut määriteltävissä, joten sitä ei voinut käyttää hyväkseen. Massaa voi tietenkin pienentää
muuttamalla sitä energiaksi. Mutta kun massa muuttuu energiaksi, saavuttaa massa arvon
nolla jossakin äärellisessä energian arvossa. Näinkään ei siis syntyisi symmetriaa. Entä jos
negatiivinen massa tulisi nollaan myös jollakin äärellisellä nopeuden arvolla? 

Silloin jäisi ongelma: mitä sen jälkeen? Kun massa tietyssä pisteessä kasvaisi nollaksi, se
tämän pisteen jälkeen jatkaisi kasvuaan, ja tulisi jossakin jälleen äärettömäksi. Ja tällä kertaa
äärettömyyttä  ei  olisi  aiheuttamasta  sellaista  rajaarvoa kuin valon nopeus.  Oli  ilmeisesti
keksittävä jotakin muuta. 

Entä  jos  materia  valon  nopeudessa  yksinkertaisesti  muuttuisi  vastaavan  massan
sisältäväksi  antimateriaksi?  Tämä  selittäisi  sen,  että  kokeessa  elektronit  liikkuivat
normaalilla  mpeudella,  vaikka niiden energian piti  olla  aivan liian suuri  siihen.  Siis  jos
nopeus  nousisi  valon  nopeuteen,  muuttuisi  materia  antimateriaksi,  ja  nopeus  lakkaisi
nousemasta, ja alkaisi kenties lisäenergiaa tuotaessa laskea? Mutta tämä mahdollisuus oli jo
aikoja sitten kokeellisesti todistettu vääräksi. Antimaterian nopeus nousi energiaa tuotaessa
aivan samoin kuin tavallisen aineenkin. Sitä paitsi hiukkasilla oli yritetty saavuttaa valon
nopeutta,  mutta  aina  hyvin  lähelle  päästäessä  materia  oli  lakannut  vastaanottamasta
energiaa. Se ei tuntunut sallivan valon nopeuden tavoittamista, saati sitten sen ylittämistä. 

Entä  jos  eriväriset  kvarkit  pystyivät  annihiloimaan  toisiaan  jossakin  äärimmäisissä
olosuhteissa?  Tällöin  ehkä  protonin  sisältämät  kolme  eriväristä  kvarkkia  voisivat



annihiloida toisen protonin  kvarkit  siten että  erilaiset  kvarkit  aina  menisivät  vastakkain.
Tämä voisi olla mahdollista, mutta ainakin tähän saakka oli kvarkkien todettu annihiloivan
vain antikvarkkeja,  ja  sen sijaan karttaen erivärisiä  kvarkkeja pysyen niistä  aina  tietyllä
etäisyydellä.  Värivoimat  olivat  siitä  outoja,  että  kun  kaksi  eriväristä  kvarkkia  samassa
e1keishiukkasessa olivat joutumassa tiettyä suuremmalle etäisyydelle toisistaan, värivoima
alkoi vetää niitä toisiaan kohti, mutta kun kvarkit taas olivat joutumassa liian lähekkäin,
värivoima alkoi työntää niitä erilleen. 

Jos kvarkit voivat annihiloitua väreillä, tämä selittäisi protonien annihiloitumisen, mutta
selittämättä jäisi kahden elektronin muodostuminen annihilaatioenergiasta. Elektronit eivät
näet koostu kvarkeista, vaan paljon kvarkkeja pienemmistä osista, samoista, joista kvarkit
ovat rakentuneet. Näillä ei nykyisten tietojen mukaan ollut olemassakaan antihiukkasia, eikä
mitään muitakaan erityislaatuja, vaan ne ilmeisesti olivat kaikki täsmälleen samanlaisia. Ja
juuri  siinä  oli  ongelman  ydin.  Kaksi  samanlaista  hiukkasta  piti  saada  annihiloimaan
toisensa. 

Kvarkit  ja  niiden rakenneosat  toimivat  nekin täydellisesti  Harnevin suhteellisutsteorian
puitteissa kaikissa havaituissa ominaisuuksissaan. Nyt havaittu protonien annihiloituminen
ja  elektronien  muodostuminen  energiasta  olivat  ensimmäiset  ilmiöt,  jotka  oli  havaittu
Hernevin teoriaan mahtumattomiksi, ja Einsteinin teoriaankin mahtumattomia ilmiöitä oli
havaittu hyvin vähän,  vain juuri  ja  juuri  sen verran,  että  uusi  teoria oli  aikoinaan tullut
tarpeelliseksi. 

Entä  jos  massan ja  energian  suhteessa  olisi  jotakin  vikaa?  Ehkäpä aine  voisi  muuttua
energiaksi  ilman  erityistä  olosuhdeyhdistelmää.  Esimerkiksi,  että  yksi  hiukkanen  voisi
itsekseen  muuttua  aineesta  energiaksi,  ilman  lisäenergiaa  tai  antihiukkasen  läsnäoloa.
Nykyisin  mahdollisuuksin  voi  yksinäisen  hiukkasen  tuhota  vain  valtavalla  energian
tuonnilla,  tuhoamiseen  tarvittiin  energiaa  paljon  enemmän  kuin  tuhottavan  hiukkasen
massaa vastaava määrä. 

Ei  tämäkään  selitystapa  tuntunut  hyvältä.  Kokeesta  otetuissa  valokuvissa  oli  näkynyt
selvästi, että kaksi protonia olivat tuhoutuneet nimenomaan siksi, että ne olivat kohdanneet
toisensa,  ne  eivät  vain sattumalta  olleet  tuhoutuneet  erikseen samanaikaisesti  kun olivat
kohdanneet.  Ja  samoin  elektronit  olivat  syntyneet  samanaikaisesti  toisistaan  riippuvina.
Mutta ne eivät olleet enää annihiloituneet, vaan muodostivat normaaleja törmäyskuvioita,
vaikka  ne  kertaalleen  syntymisensä  jälkeen  osuivatkin  yhteen  ennen  kuin  hajaantuivat
tyystin eri tahoille. 

Jos Einsteinin kaava E = mc2 olisi  väärä,  olisi  ehkä mahdollista selittää se,  että  kahta
protonia  vastaavasta  energiamäärästä  syntyisi  kahta  elektronia  vastaava  massa.  Mutta
siihenkään ei riittäisi, että kaavan suhde olisi väärä, vaan sen olisi oltava myös ajatukseltaan
vastoin totuutta. Massan ja energian välillä ei saisi olla kiinteää suhdetta, vaan suhteen olisi
vaihdeltava olosuhteiden mukaan - oltava suhteellinen! Einstein oli joskus kai sanonut, että
kaikki oli suhteellista; voisiko siis myös suhteellisuus olla suhteellista vaihdellen tilanteen
mukaan? 

Jos  suhteellisuus  olisi  suhteellista,  olisi  ehkä  joissakin  olosuhteissa  mahdollista  ylittää
valon nopeus, ilman että Einsteinin teoria siitä pahemmin kärsisi, sitä vain olisi johdettava



vähän  pidemmälle.  Miksi  kukaan  ei  ollut  keksinyt  sitä  aikaisemmin?  Vai  oliko  tämä
mahdollisuus  jo  keksitty,  ja  todettu  vääräksi?  Jos  joku Alecin kaltainen tutkija  olisi  sen
keksinyt, ja todennut sen mahdottomaksi, hän tuskin olisi edes merkinnyt sitä minnekään
kirjoihin. Ainakin Alecin mielestä oli kohtuullista, että tiedemies julkaisi vain ne työnsä,
jotka pystyi todistamaan oikeiksi, tai joita muuten oli jokin hyvä syy pitää pätevinä. 

Kissanpoikanen nojasi yhä Alecin vasempaan nilkkaan, ja kehräsi hiljaa. Aivan varmasti
se piti fyysikosta, tai sitten jos ei pitänyt, niin piti ympäröivästä aamun pimeydestä vielä
vähemmän. 

Entä jos aika olikin pelkkä illuusio, jos aikaa ei olisi olemassa? Tällöin valokuvat voisivat
näyttää  tuloksia,  joita  ei  itseasiassa  koskaan  syntynytkään,  vaan  jotka  vain  näyttivät
syntyvän, koska niiden tapahtumajärjestys oli sellainen, että ne meidän aikajärjestyksemme
mukaan järjesteltyinä näyttäisvät mahdottomilta. Jos oli olemassa kaksi protonia ja kaksi
antiprotonia, joista vain protonit näkyisivät meidän aikajärjestelmäämme antiprotonien tässä
tapauksessa  jostakin  saaman  erikoisluonteen  ansiosta  jäädessä  näkymättömiin.  Silloin
protonit  näyttäisivät  annihiloituvan,  ja  myös  meille  ilmenevä  energiamäärä  vastaisi  vain
kahden protonin tuhoutumista. 

Tähän saakka Alec pääsi  tutkiskelussaan,  kun hän näki  edessään tiellä  yhden fysiikan
laitoksen siivoojista.  Saman,  joka  unessa  oli  tähdännyt  häntä  konepistoolilla.  Mutta  nyt
hänellä oli siivoojan työasun sijasta yllään yönmusta kaapu, ja syvälle otsalle vedetty musta
huppu. 


