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9. KASTELURENGAS
 

Alec  seisoi  vähän  aikaa  kuin  jähmettyneenä  niille  jalansijoilleen;  toivuttuaan
ensimmäisestä  hämmästyksestä  hän  katsoi  taakseen  tielle,  ja  sitten  joka  puolelle
ympärilleen.  Aamuruskon  valaistus  paljasti  kaikkialla  hänen  ympärillään  seisovaksi
kaikkiaan kymmenen samanlaista hahmoa lisää,  kaikki pää peitettynä mustaan huppuun.
Mustat  kaapumiehet,  ainakin  Alec  mielessään  nimitti  heitä  miehiksi,  vaikka  aivan  yhtä
hyvin osa heistä saattoi olla naisiakin, ympäröivät Alecia vain vähän yli kymmenen metrin
etäisyydellä. 

Mistä  ne  olivat  ilmestyneet  siihen  niin  äkkiä?  Vain  muutamaa  minuuttia  aikaisemmin
takaansa kuuluneiden askelien aiheuttajaa etsiessään Alec ei ollut havainnut takanaan tai
millään  sivustalla  ketään.  Ja  eteensä  hän  sentään  oli  katsonut  koko  ajan  kävellessään.
Mustiin pukeutunut fysiikan laitoksen siivooja oli vain aivan yht'äkkiä ollut Alecin edessä,
se ei ollut näyttänyt tulevan siihen mistään. 

Keitä nämä sitten olivatkin, he liikkuivat kovin vikkelästi,  ja myös hyvin äänettömästi.
Alec oli kuullut jopa kissan askeleet takaansa parinkymmenen metrin päästä, vaikka kissat
tunnetusti  olivat  taitavia  hiipimään.  Yöilma johti  ääniä hyvin,  ja  hiekkainen tie  synnytti
rahahduksen hyvinkin  kevyestä  painalluksesta.  Mutta  näistä  hahmoista  ei  ollut  syntynyt
minkäänlaisia ääniä, ne olivat vain ilmestyneet tyhjästä, ja sen jälkeen seisoneet paikoillaan.

Mitä  tämä  ympäröinti  sitten  tarkoitti?  Oli  ilmiselvää,  että  nämä  kaapumiehet  etsivät
nimenomaan Alec Hariadania.  Muussa tapauksessa ne eivät  olisi olleet näin täydellisesti
asettuneina hänen ympärilleen aamuhämärässä. Ja muutoin ne eivät olisi lainkaan täällä,
sillä se, että tähän aikaan aamusta olisi kaksi ihmistä yhtäaikaa viljelyalueilla ilman yhteistä
sopimusta  olisi  melkoinen  yhteensattuma,  elleivät  nämä  kaksi  sattuneet  olemaan
viljelyalueiden hoitajia. 

Ja  se,  että  kaksi  ihmistä  sattuivat  samaan  kohtaan  laajoja  viljelyalueita  viiden  aikaan
aamulla, oli miltei mahdottomuus. Ja tästä seurasi melkoisella varmuudella, ettei yksitoista
selvästi piiloutumisnäkökohtaa silmälläpitäen pukeutunutta hahmoa voinut vain sattumoisin
yhtyä renkaaksi kahdennentoista alueella kulkevan henkilön ympärille. 

Eivätkä hahmot näyttäneet kovinkaan ystävällisiltä. Tietämättä miksi, Alec sai ajatuksen,
että hänen oli paettava ja piilouduttava, kysymättä ensin huppupäiltä, mitä nämä Alecista
tahtoivat. Se oli vain pikainen päähänpisto, mutta se oli silti jotenkin ehdottoman käskevä.
Ja Alec noudatti päähänpistoa. 

Hän  ponkaisi  nopeasti  paikaltaan  mustien  hahmojen  vielä  seisoessa  liikkumattomina
hänen ympärillään. Hän ponkaisi tien reunaojan ylitse lähimmän kastelurenkaan reunalle ja
kapusi kastelukäsivartta tukevan uloimman kiskon ylitse viljelysten sekaan. 



Toimenpide  sai  mustissa  hahmoissa  aikaan liikettä.  Ne  näyttivät  hetkisen  yllättyneiltä,
aivan kuin ne olisivat alun alkaen olleet varmoja siitä ettei Alec yrittäisi paeta minnekään.
Hämmennyksen  nopeasti  purkauduttua  ne  ikään  kuin  liukuivat  pois  paikoiltaan,  ja
hajaantuivat  hyvässä  järjestyksessä.  Hahmojen  poistumismuodostelmasta  Alec  päätteli
välittömästi, ja aivan oikein, että hahmot aikoivat ympäröidä kastelurenkaan, kuten olivat
ympäröineet Alecin tiellä. 

Mutta havainto tuntui jotakuinkin kummalliselta, ja vasta lyhyen miettimisen jälkeen Alec
keksi,  mikä  siinä  oli  erikoista:  Yhdentoista  jalkaisin  liikkuvan  henkilön  on  aika  vaikea
ympäröidä  ihmisenpitävästi  aluetta,  jonka  pinta-ala  on  neliökilometri,  ja  ympärysmitta
neljättä  kilometriä.  Yksitoista  hahmoa  näin  pitkällä  kehällä  muodostaisivat  suhteellisen
harvan ketjun, jonka läpäisemisen ei pitäisi periaatteessa tuottaa vaikeuksia. 

Alec  mietti,  miksi  hahmot  halusivat  ottaa  hänet  kiinni.  Hän  ei  ainakaan  muistanut
tuntevansa ketään, jolla olisi jokin syy ahdistella häntä - tai tappaa hänet! 

Tappaa hänet? Mistä se sana oli tullut hänen mieleensä? Fysikon Cityssähän ei kukaan
koskaan tappanut ketään. Kaupungissa ei tiettävästi ollut tapahtunut ainoatakaan tappoa tai
murhaa sen perustamisen jälkeen. Sen sijaan itsemurhat olivat kaupungissa varsin yleisiä,
laskelmien mukaan niitä tapahtui keskimäärin yhdeksäntoista vuotta kohti. Ja se oli paljon
jopa Fysikon Cityn kokoiselle kaupungille,  sillä esimerkiksi New Yorkissa tapahtui enää
nykyisin vain kaksi tai kolme itsemurhaa vuodessa. Itsemurhatilastot yleensä olivat jyrkästi
laskeneet kaksituhattaluvun alussa, eivätkä olleet sen jälkeen nousseet. 

Tilastojen  lukumäärien  pieneneminen  oli  aikanaan  johtunut  siitä,  että  vuonna  2003
liitettiin  kaikkiin  maailman  lakeihin  yleinen  psykiatripalveluja  koskeva  pykälä.  Tämän
mukaan kenellä tahansa oli koska tahansa oikeus ja mahdollisuus ottaa yhteys psykiatriin
puhelinsoitolla  tai  henkilökohtaisella  käynnillä.  Ja  luonnollisestikin  myös  psykiatrien
koulutustaso  oli  huimaavasti  noussut  samoihin  aikoihin.  Niinpä  niistä  ajoista  lähtien oli
kuka  tahansa  täyden  koulutuksen  saanut  psykiatri  pystytyt  puhumaan  ympäri
toivottomimmankin  tuntuisen  tapauksen  olemaan  tekemättä  itsemurhaa  jo  pelkässä
puhelinkeskustelussa.  Eivätkä  psykiatrien  palvelukset  tietenkään  rajoittuneet  pelkkiin
itsemurha-aikeisiin. 

Mutta tappaminen oli sentään jotakin aivan muuta. Ajatus kammotti Alecia jo pelkästään
sillä, että se oli tullut hänen mieleensä.

 
Viljely-ympyrä,  jonka sisälle  Alec oli  tunkeutunut,  kasvoi jalostettuja banaaneja.  Tämä

Musa sahariensis -banaanilaji oli nimenomaan jalostettu viljeltäväksi keinokastelun avulla
Saharassa ja muissakin hiekkapohjaisissa autiomaissa. Sen jalostystyö oli saatu valmiiksi
muutamia vuosia sitten, ja nykyisessä muodossaan se pystyi tuottamaan noin kaksi kertaa
niin  paljon  kuin  alkuperäinen  viljelybanaani  pystyi  omissa  ihanneolosuhteissaan.  (Tosin
tavallinen banaanikin tuotti nykyiselleen jalostettuna vielä viitisentoista prosenttia enemmän
kuin  Musa  sahariensis,  mutta  tällaisella  kasvualustalla  ja  hyvin  pienillä  lannoituksen
määrillä saavutus sentään oli erinomainen.) 

Alec  nousi  kyyrystä  kiskon  viereltä,  missä  hän  oli  tarkkaillut  mustien  hahmojen



hajaantumista,  ja sitä kuinka hahmot olivat ryhtyneet ympäröimään tätä kastelyympyrää.
Vahvat  banaaninrungot  kohoilivat  joka  puolella  Alecin  ympärillä  varsin  tiheässä,  joten
ulkoapäin hänet voisi havaita vasta kun hän olisi aivan lähellä ulointa kiskoa. Niinpä Alec
lähti  kävelemään  ympyrässä  sisäänpäin.  Hän  arveli,  että  hänen  olisi  turvallisinta  lähteä
ympyrästä vasta kun mustat huppupäät olisivat saaneet hajaantumisensa valmiiksi, jolloin
niiden tiheys kiskon ulkopuolella olisi pienin mahdollinen. 

Turvallisinta? Jotakin pahaa hahmoilla oli mielessä, siitä ei ollut epäilystäkään. Mutta mitä
ne saattoivat haluta? Ne eivät olleet tappaneet Alecia ympyrän viereisellä tiellä, vaikka niillä
oli siihen ilmeisesti ollut hyvä tilaisuus. Aikoivatko ne siis jotakin tarkoitusta varten ottaa
hänet kiinni elävänä? 

Mutta  ketkä,  ja  miksi?  Alec  ei  olisi  kovinkaan  arvokas  panttivanki  minkäänlaatuisille
kidnappaajille.  Kaikille  tutkimuslaitoksille  oli  annettu selvät  ohjeet,  että  jos  joku tutkija
siepattaisiin,  hänestä  mahdollisesti  vaadittavia  lunnaita  ei  saisi  suorittaa  missään
olosuhteissa, välittämättä siitä, kuinka arvokas tutkija mahdollisesti olisi tieteelle tai muulle
maailmalle. Tiedemiehet olivatkin tämän määräyksen jälkeen saaneet olla rauhassa kaikilta
mahdollisilta terroristeilta. 

Lyhyen matkaa  hiippailtuaan Alec  tuli  ensimmäiselle  koko ympyrän kiertävälle  ojalle.
Näitä ojia  oli  ympyröissä aina muutamien kymmenien metrien välein.  Ne oli  tarkoitettu
keräämään talteen kaikki ylimääräinen kasteluvesi, jota maaperä ei jostakin syystä kyennyt
imemään.  Ojista  vesi  johdettiin  uudelleen  kastelulaitteisiin  suodattimien  kautta.  Ojan
pohjalla lirisi  tässäkin hienoinen vesivana,  jossa vesi  oli  miltei  puhdasta  johtuen hiekan
suodatinvaikutuksesta.  Veteen liukeni vain joitakin lannoiteaineita,  jotka kerättiin tarkoin
talteen vettä suodatettaessa. 

Kasveja  lannoitettiin  kylvämällä  hiekkaan  pieniä  määriä  erinäisiä  kemikaaleja,  jotka
aikaansaivat  sen,  että  hiekassa  ennestään  olemassaolevat  ravintoaineet  muuttuivat
muotoihin,  joissa  kasvit  pystjivät  käyttämään  niitä  hyväkseen.  Tämä  lannoitustapa  oli
osoittautunut  kaikkein  kannattavimmaksi  erämaassa,  missä  hiekka  ei  koskaan  loppunut.
Kemikaalit  näet pienten käyttömääriensä ansiosta tulivat monta kertaa halvemmiksi kuin
normaalit  lannoitteet.  Tällä  menetelmällä  voitiin  yhtä  autiomaan  kohtaa  viljellä
kolmisenkymmentä vuotta, ennen kuin maaperä alkoi merkittävässä määrin köyhtyä. 

Yht'äkkiä Alecin päähän pälkähti ajatus, josta hän soimasi itseään ettei ollut keksinyt sitä
aikaisemmin.  Eihän hänen tarvinnut  yrittää  tunkeutua kastelurenkaasta  ulos.  Hänen vain
tulisi  odottaa että  aurinko nousisi.  Sillä  pian auringon nousun jälkeen alkaisivat  pellolle
virrata työläiset. Tosin tähän aikaan vuodesta pelloilla oli työntekijöitä varsin vähän, koska
vain hyvin harvat lajit olivat korjuuvalmiita tai istutuskunnossa. Mutta silti hahmot eivät
uskaltaisi  käydä  hänen  kimppuunsa  kun  ympärillä  liikkuisi  väkeä.  Eivätkä  salaperäiset
mustat  kaavutkaan  auttaisi  niitä  pysymään  näkymättömissä;  luultavasti  hahmojen  olisi
häivyttävä ennen auringonnousua, tai viimeistään välittömästi sen jälkeen. 

Niinpä  Alec  valitsi  ojanpientareelta  mahdollisimman  mukavan  asennon  ja  ryhtyi
odottamaan. Auringon pitäisi nousta vajaan tunnin kuluttua, suunilleen kuudelta. Nyt kello
oli vähän yli viiden, ja tähdet alkoivat taivaan itäisellä puoliskolla olla aika himmeitä.

 



Tuntikin saattaisi kyllä tuntua pitkältä ajalta näissä olosuhteissa. Yön jäljeltä vielä kylmä
maa painoi Alecin jalkoja ja selkää varsin epämukavasti, ja koko pelto tuntui olevän täynnä
erinäisiä kuhmuroita, vaikka näiden piti erikoisten viljelymenetelmien vuoksi olla erikoisen
tasaisia peltoja. Mutta kaipa tasaisuus ei banaanipellossa ollut niin kovin tarkkaa, kun yhdet
versot kestivät vuosikymmeniä, eikä maata niiden ympärillä tarvinnut muokata kuin ehkä
kerran vuodessa. 

Alec mietti, mitä mustat hahmot renkaan ympärillä juuri nyt olisivat tekemässä. Ne tuskin
olivat  vielä  saaneet  hajaantumistaan  päätökseen.  Alec  oli  kyllä  havainnut,  että  hahmot
liikkuivat merkillisen nopeasti, mutta silti hän oli sitä mieltä, että puolentoista kilometrin
kulkemiseen  jalkaisin  menisi  keneltä  tahansa  vähintään  kymmenkunta  minuuttia,  paitsi
tietenkin  juosten  kolmisen  minuuttia.  Mutta  kolmeen  minuuttiinkin  sen  tekisivät  vain
kaikkein  vahvimmat  keskimatkojen  juoksijat.  Ja  hajaantumisen  alkamisesta  oli  kulunut
vasta pari minuuttia. 

Alec jäi ajattelemaan sitä, miten mustat hahmot olivat voineet liikkua niin nopeasti kuin
mitä  ne  olivat  liikkuneet  lähtiessään  piirittämään  kasteluympyrää.  Ne  olivat  aivan  kuin
näyttäneet liukuvan muutamia senttimetrejä maanpinnan yläpuolella, koskematta pintaa ja
liikuttamatta jalkojaan. Niin - ne eivät olleet tosiaankaan lainkaan liikuttaneet jalkojaan, ne
olivat vain liukuneet erilleen. 

Ainakaan mitä Alec oli saanut tietää, ei gravitaatioliidintä ollut vielä keksitty, ja se mitä
hän oli nähnyt, tuntui erityisen hyvin sopivan tieteiskirjojen kuvauksiin gravitaatioliitimestä.

Alec laski likiarvoilla näkemänsä perusteella hahmoille jonkinlaisen nopeuden, mutta ei
ollut uskoa omia ajatuksiaan, kun sai tulokseksi miltei kuusikymmentä kilometriä tunnissa.
Sillä vauhdilla mustat hahmot olisivat jo nyt saaneet kastelurenkaan kokonaan piiritetyksi.
Mutta eihän sillä toisaalta ollut merkitystä. Hänen tarvitsisi vain odottaa aurinkoa, ja lähteä
renkaasta kaikessa rauhassa hahmojen voimatta estää häntä. 

Välillä Alec kääntyi katsomaan kohti ympyrän reunaa, joka juuri pilkotti esiin vehreiden
banaaninversojen  välitse.  Ja  hän  sai  nähdä,  kuinka  musta  hahmo  vilahti  hänen
näkökenttänsä  halki  oikealta  vasemmalle.  Ja  vain  muutamia  sekunteja  myöhemmin  tuli
toinen,  ja  sen jälkeen kolmas.  Ja Alec keksi,  ettei  hahmojen tarkoitus  ollutkaan odottaa
häntä renkaan ulkopuolella, vaan jotakin aivan muuta. Jotakin mikä saattaisi saada Alecin
aseman aika tukalaksi lähitulevaisuudessa. 

* * *

Alecin loikattua tieltä kastelurenkaan suojiin mustat huppupäät eivät jääneet pitkäksi aikaa
toimettomiksi. Niiden johtaja viittasi hahmot hajaantumaan siten, että viisi ryhmästä lähti
kaupungin puolelle ympyrää kiertäen sitä siis myötäpäivään, ja toiset viisi lähtivät ryhmän
johtajan jäljessä vastapäivään. Ryhmä näytti tietävän mitä sen oli tehtävä, aivan kuin olisi
ollut  ennalta  sovittua,  että  Alec  lähti  kastelurenkaan  sisään  sen  sijaan  että  hänet  olisi
tavoitettu hänen yrittämättä pakoa keskeltä tietä. Joukko hajaantui vaihtamatta ainoatakaan
sanaa, vain yhden ainoan kädenviittauksen opastamana. 

Hahmot asettuivat määrätetoisesti siten, että aina hiukan yli kolmensadan metrin jälkeen



jäi yksi hahmo seisomaan paikalleen. Sama tapahtui molemmilla kiertosuunnilla, ja nopeasti
oli koko kasteluympyrän reuna miehitetty siten, että kahden hahmon väliä oli aina vähän yli
kolmesataa metriä. Pysähtyessään aina kukin hahmo katsoi ranteestaan tarkan ajankohdan
osatakseen lähteä liikkeelle täsmälleen oikealla hetkellä. 

Ja todella mestarillisen ajoituksen taidonnäytteenä voi nähdä, kuinka täsmälleen samalla
hetkellä  kun  viimeinen  ryhmän  jäsenistä  oli  asettunut  kolmensadan  metrin  päähän
edellisestä  kaikki  hahmot  lähtivät  liikkeelle  asettuen  ensin  aivan  kiskon  viereen
kastelurenkaan ulkopuolelle.  Nopeaan tahtiin hahmot liukuivat samaan suuntaan renkaan
ympäri  säilyttäen  välimatkat,  ja  kierrokseen  kuluikin  vain  kolmisen  minuuttia,  minka
jälkeen  kaikki  hahmot  loikkasivat  yhtäaikaisesti  kiskon ylitse  pellon  sisäpuolelle.  Siellä
hahmot jatkoivat kiertämistään, mutta liikkuminen oli jonkin verran hitaampaa, ja kierros
kestikin lähes  neljä  minuuttia.  Aina joka kierroksen jälkeen ryhmä siirtyi  vähän matkaa
sisäänpäin. 

Tähän  tapaan  kiertäminen  jatkui,  ja  vähän  kerrassaan  mustat  hahmot  siirtyivät  yhä
sisemmäksi kastelurenkaassa. 

Vähitellen myös kiertämisen tarkoitus alkoi näkyä selvästi kenelle tahansa, joka vain olisi
sattunut tarkkailemaan sitä. Tosin yhtään tarkkailijaa ei ollut ainakaan näkyvillä. 

Hahmot  haravoivat  kastelurengasta,  ja  selvästikin  tarkoituksena  oli  ahdistaa  Alec  yhä
sisemmäksi, ja lopulta renkaan keskelle, kunnes hänen olisi pakko luovuttaa. Menetelmä oli
erittäin  tehokas,  sillä  hahmojen  suuren  nopeuden  vuoksi  ei  kenenkään olisi  mahdollista
puikahtaa läpi kahden hahmon välistä jäämättä kiinni, vaikka kahden hahmon väliä olikin
reilut  kolmesataa  metriä.  Peräkkäiset  hahmot  olivat  samassa  paikassa  aina  muutaman
sekunnin välein. - Välillä he jopa pystyivät näkemään vilahduksen edellä kulkevan selästä,
vaikka banaaniviidakko olikin aika tiheätä. 

Tässä oli lisäksi se etu, että banaanien viljelyrenkaaseen ei tulisi  ketään koko päivänä,
koska tähän aikaan vuodesta ei banaaneille tarvinnut suorittaa mitään toimenpiteitä. Näin
hahmot  voisivat  kaikessa  rauhassa  jatkaa  takaa-ajoaan,  vaikka  se  kestäisikin
auringonnousun ohi. Saatuaan Alecin kiinni heidän tarvitsisi vain odottaa illan tuloon, ja he
pääsisivät pimeän turvin katoamaan kenenkään näkemättä. He pysyisivät banaaninversojen
suojissa aivan riittävän hyvässä piilossa illan tuloon asti. Heidän tarvitsisi vain oleilla sen
verran  kaukana  kastelurenkaan  reunoista,  ettei  kukaan  viljelmiä  halkovia  teitä  pitkin
liikkuva voisi nähdä heitä. Samaten heidän olisi pysyttävä kaukana kastelurenkaan sisällä
risteilevistä teistä. Mutta se ei ollut kovinkaan vaikea temppu tällaisessa viljely-ympyrässä.

* * *
 
Myös Alec keksi varsin nopeasti hahmojen järjestäytymisen tarkoituksen, ja se sai hänet

pelästymään pahan kerran. Nyt ei enää auringon nouseminen voisi päästää häntä pinteestä,
joten olisi keksittävä jotakin muuta. Mutta mitä? 

Hän oli jo joutunut siirtymään jonkin matkaa sisemmäksi ja oli  ehkä viidenkymmenen
metrin päässä kastelurenkaan uloimmasta kiskosta. Piirittäjien välitse livahtaminen tuskin
tulisi kysymykseen, koska Alec ei inhimillisen nopeutensa vuoksi ehtisi paljon minnekään,



kun hahmot jo saisivat hänet kiinni. 

Inhimillinen?  Miksi  hän  oli  ajatellut  juuri  sitä  sanaa?  Tosin  hahmojen  nopeus  oli
vähintäänkin  erikoislaatuisen  suuri,  ja  heidän  liikkumistapansa  oli  kaikkea  muuta  kuin
normaalia kävelemistä, mutta silti hahmot vaikuttivat aivan inhimillisiltä. Niillä oli ihmisen
mittasuhteet ja ihmisen jäsenet, ja ilmeisesti myös ihmisen kasvonpiirteet ainakin päätellen
siitä  vähästä  minkä  Alec  oli  ehtinyt  nähdä.  Ei  mitään  muuta  tavallisesta  ihmisestä
poikkeavaa kuin se, että he liikkuivat kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeudella, ja se,
että he olivat irti maanpinnasta. Ja tietenkin myös se, että he liikkuivat mustiin huppuihin
sonnustautuneina viljelyksillä tähän aikaan aamusta. Sitä ei tekisi kukaan normaali Fysikon
Cityn  asukas.  Mutta  silti  hahmot  olivat  melkoisen  ilmiselviä  ihmisiä,  sitä  ei  käynyt
kiistäminen. 

Olisiko mahdollista kolkata kiertäviä hahmoja yksitellen, kunnes heidän rivistössään olisi
niin suuri aukko, että Alec ehtisi livistää siitä? Oli ilmeistä, että hahmot kyllä huomaisivat,
jos joku heistä puuttuisi.  Ja toisaalta hahmot olivat muutenkin hyvin tarkkaavaisia,  joten
piiloutuminen aivan heidän kiertoratansa viereen voisi tuottaa vaikeuksia, etenkin kun se ei
ollut aivan säännöllinen, mutta ehkä piiloutuminenkin olisi mahdollista. 

Mutta  Alecilla  ei  ollut  minkäänlaista  asettakaan,  ei  vähäisintäkään  nuijasta  käyvää
esinettä. Banaanipuun repiminen irti maasta ei käynyt laatuun, banaaneilla oli aivan liian
vahvat juuret. Eikä puusta sitäpaitsi voisi muovailla nuijaa ilman mitään terävää esinettä. 

Varmuuden vuoksi Alec kuitenkin kokeili yhden kasvin juuria. Ensin hän veti ohuimmasta
löytämästään rungosta varovasti, mutta se ei liikahtanutkaan. Sitten hän asettui hajareisin
jalat kahdenpuolen runkoa ja tempaisi kaikin voimin,  mutta kasvi vain nytkähti  hivenen
nousematta yhtään ylöspäin. Alec kokeili vetämistä useita kertoja, mutta ei saanut aikaan
muuta tulosta kuin sen, että hänen selkäänsä alkoi koskea. 

Hän oli  sentään  muistanut  oikein  sen  mitä  oli  jostakin  lukenut,  että  Musa  sahariensis
-lajilla oli erikoislaatuisen voimakkaat ja haaraiset juuret. Niitä ei käynyt repiminen paljain
käsin irti maasta, olipa yksilö kuinka pieni ja hento hyvänsä. Niinpä Alec luopui yrityksestä
ja istuutui takaisin ojanpientareelle, jolle oli asettunut joutuessaan perääntymään kiertävien
mustien  hahmojen  edetessä.  Tästä  ojasta  oli  matkaa  mustahuppuisten  viimeisimpään
kierrokseen parikymmentä metriä, joten hahmot eivät voisi havaita Alecia kasvien välitse.
Alecilla  oli  se  etu,  että  hänen harmaa  pukunsa oli  havaittavissa  vielä  vaikeammin kuin
takaa-ajajien mustat huput nyt kun ilma alkoi jo selvästi vaaleta. 

Takaa-ajajien saartorengas supistui jatkuvasti, ja kierroksen kiertäminen tulisi jatkuvasti
yhä  nopeammaksi.  Ja  samalla  kahden  peräkkäisen  hahmon  väli  lyhenisi  jatkuvasti.  Oli
päästävä nopeasti ulos. 

Mutta miksi hänen ylipäätään oli paettava? Hahmot eivät olleet alunperin tehneet mitään
vihamielistä elettä, ja takaa-ajo oli alkanut vasta kun Alec oli lähtenyt pakoon. Ehkä ne vain
halusivat tavata Alecin. 

Vaikka siihen kyllä soveltuisi paremmin mikä tahansa muu paikka kuin tämä. Tällainen
paikka ei varmasti herättäisi luottamusta kenessäkään, joka odottamatta kohtaisi täällä toisen



ihmisen. Pakoon lähteminen oli kai alunperin ollut jonkinlaista itsesuojeluvaistoa. Hänen
järkensä ei ollut ymmärtänyt tilannetta, ja siksi vaistot olivat toimineet parhaan käsityksensä
mukaan. 

Ehkäpä hän voisi päästä lähtemään pelkästään sanomalla hahmoille, että hän halusi häipyä
paikalta. Mutta jo hänen järkensäkin sanoi, ettei se ollut mahdollista. Ei kukaan ryhtyisi näin
vaivalloiseen  ahdisteluun  vain  tullakseen  taivutelluksi  aikeistaan  kaunopuheisuudella.
Mustat  hahmot  olivat  kai  hyvin  päättäväisiä  ja  aikoivat  jotakin  Alecille  käsittämätöntä
tarkoitusta  silmälläpitäen  joko  tappaa  tai  vangita  hänet.  Ja  näyttivät  myös  päteviltä
henkilöiltä toteuttamaan aikeensa. 

Mutta Alechan ei edes tiennyt, keitä he olivat. He olivat kyllä kaikki fysiikan laitokselle
vast'ikään tulleita työntekijöitä, siitä Alec oli suhteellisen varma. Mutta olivatko he tulleet
fysiikan laitokselle tarkoituksenaan saada Alec kiinni, vai mikä oli heidän määränpäänsä?
Oliko  Alecin  jahtaaminen  heidän  toimintansa  alkukohta,  väliepisodi,  tai  kenties  peräti
päätarkoitus? 

Ja mistä he olivat tulleet fysiikan laitokselle? He olivat vain ilmestyneet sinne lokakujn
seitsemäntenätoista päivänä, jolloin Aleckin oli nähnyt useimmat heistä. Ketään hahmoista
hän  ei  ollut  nähnyt  missään  aikaisemmin,  mutta  he  olivat  tuntuneet  tuntevan  fysiikan
laitoksen  rakennukset  kuin  vuosia  laitoksella  työskennelleet.  Alec  ei  ollut  kysynyt
keneltäkään  kenenkään  heidän  kotipaikkaansa,  kun  hänellä  oli  ollut  kiireempääkin
tekemistä.  Mutta nyt hän toivoi että olisi ollut vähän kiinnostuneempi uusista laitokselle
tulevista ihmisistä, tietäisipähän nyt edes jotakin takaa-ajajistaan. 

Mikä voisi olla hahmojen tarkoitus? Alec ei ainakaan muistanut koskaan saaneensa ketään
vihamiestä,  joka olisi  valmis ryhtymään tällaiseen puuhaan hänen päänsä menoksi.  Eikä
sieppauskaan aiemmin mainituista tosiasioista johtuen tuntunut todennäköiseltä. 

Nyt hahmot taas tuntuivat ehtivän liian lähelle,  ja Alecin oli peräännyttävä seuraavalle
kastelurenkaan ympäri kiertävälle ojalle noin kahtakymmentä metriä keskemmälle. Jos tätä
menoa  jatkuisi,  hän  olisi  aika  pian  keskellä  peltoa  piirityksestä  pääsemättömissä.  Oli
nopeasti keksittävä jotakin mikä auttaisi hänet ulos täältä. 

Mutta Alec ei ollut keksinyt mitään yritystapaa. Banaanipuut olivat liian heikkoja, jotta
niitä pitkin voisi kiivetä mustien hahmojen ylitse, ja ne olivat lisäksi niin harvassa, ettei
puusta monessakaan tapauksessa päässyt toiseen. Sitäpaitsi puihin ei pääsisi niin korkealle,
etteivät hahmot huomaisi häntä yläpuoleltaan. Eikä Alecilla ollut tietoa siitä,  miten hyvä
kuulo hahmoilla oli. Heidän nopeutensa oli yli-inhimillinen, niin miksei kuulokin voisi olla?
Silloin he heti kuulisivat hänet hänen kiipeillessään puissa. 

Ihan  hassuja  ajatuksia.  Olennothan  olivat  ihmisiä,  siitä  Alec  oli  päässyt
yhteisymmärrykseen  itsensä  kanssa.  Miksi  hän  siis  koko  ajan  epäili  heidän
inhimillisyyttään? 

Banaaninversot olivat vain viitisen metriä korkeita, mikä tosiaankin oli liian vähän jotta
niitä pitkin voisi yrittää kiivetä. 



Hahmoja  ei  myöskään  pystyisi  suostuttelemaan,  ja  niiden  kolkkaaminenkin  tuottaisi
ylivoimaisia vaikeuksia. Siispä ilmeisimmäksi vaihtoehdoksi jäi yksinkertaisin, eli se, että
oli yritettävä mahdollisimman nopeasti livahtaa kahden hahmon välitse ringin ulkopuolelle.
Olisi vain toivottava, ettei jäljempänä tuleva hahmo ehtisi huomata häntä ennen kuin hän
piiloutuisi.  Se  oli  ainoa  vähänkään  järkevän  tuntuinen  mahdollisuus.  Vaikea,  vaan  ei
mahdoton. 

Aikaa ei enää tämänkään toteuttamiseen olisi paljoa, koska mustien hahmojen välimatkat
lyhenivät jatkuvasti. 

Alec pysähtyi katsomaan pientä, vajaan puolen senttimetrin mittaista, muurahaista, joka
rymysi  vesiojan  pohjalla  vain  vähin  vedenpinnan  yläpuolella.  Se  raahasi  monta  kertaa
itseään suurempaa toukkaa yrittäen varmaankin saada saaliinsa ylös ojasta. 

Otus kiinnosti Alecia, koska hän aina oli pitänyt pienistä eläimistä, ja niinpä hän jatkoi sen
seikkailujen  seuraamista.  Ei  sen  saalis  ehkä  ollutkaan  toukka,  se  oli  paremminkin
sammakonpoikanen, nuijapää. Sammakonpoikanen painoi varmasti kolme tai neljä kertaa
niin paljon kuin muurahainen, tai ehkä enemmänkin, mutta silti pikku muurahainen sai sen
liikkumaan vähän kerrassaan jyrkkää ojanseinämää pitkin ylöspäin. Ensin muurahainen veti
hetken  aikaa  nuijapäätä  pyrstöstä,  joka  sojotti  miltei  suoraan  ylöspäin.  Sitten  se  kiersi
saaliinsa alapuolelle työntääkseen sitä pääpuolesta vain saadakseen todeta, että saaliseläin
kaatui takaisin ja pyrstö jäi nyt osoittamaan alaspäin. Tähän tyyliin muurahainen reuhtoi
saalistaan vähän kerrassaan ylöspäin, ilmeisesti kohti kotipesäänsä. 

Alecin  kotiseudulla  Krimillä  muurahaiset  olivat  kuolleet  sukupuuttoon  samassa
kaasuräjähdysonnettomuudessa,  jossa  myös Alecin isä  oli  saanut  surmansa.  Mutta  täällä
muurahaiset tulivat nykyisin hyvin toimeen ollen varsin tuoreita tulokkaita, sillä ne eivät
olleet pystyneet elämään autiomaassa ennen kuin ihminen oli tuonut sinne asutuksensa. 

Muurahaiset olivat ilmestyneet pari vuotta kaupungin perustamisen jälkeen, ja ne olivat
nopeasti muodostaneet varsin laajoja yhdyskuntia. Kasvinsuojelijoiden oli välillä ollut jopa
pakko  myrkyttää  niitä,  kunnes  kanta  saatiin  sopivan  kokoiseksi  jatkamaan  lajia  mutta
olemaan aiheuttamatta liiallista tuhoa viljelyksille. 

Nyt  muurahainen  sai  jälleen  sammakonpoikasen  pyrstön  osoittamaan  ylöspäin  ja  lähti
kiertämään saaliinsa alapuolelle.  Tällä kertaa muurahainen sai saaliinsa siirtymään vähän
matkaa eteenkin päin, ennen kuin se taas kaatui.  Ja jälleen muurahainen kiersi  saaliinsa
yläpuolelle, ja alkoi vetää pyrstöstä. Pyrstöön ylettyäkseen sen oli noustava yhden jalkaparin
varaan, ja sitten kammettava itsensä ja samalla sammakonpoikasen pyrstö tämän jalkaparin
muodostaman  painopisteen  ylitse.  Täsää  toimenpiteessä  muurahainen  jäi  saaliinsa  alle,
mutta nousi taas terhakasti päällimmäiseksi, ja jatkoi työtään. 

Alec  muisti  lapsuudessaan  lukeneensa,  että  tämä  muurahaislaji  ei  koskaan  tappanut
uhriaan jos aikoi käyttää sen ravinnoksi. Nämä tappoivat vain vihollisheimojen muurahaiset,
jotka  sattuivat  saamaan  käsiinsä.  (Alec  toki  tunsi  vieläkin  suuren  joukon  erilaisia
muurahaislajeja,  jotka  oli  oppinut  erottamaan  pikkupoikana.)  Siispä  sammakonpoikanen
olisi vielä elossa, ainoastaan myrkyllä huumattuna siten että se ei pystynyt tekemään mitään
lähteäkseen  pakenemaan  vihollistaan.  Aikoinaan  monet  tutkijat  olivat  kiistelleet  siitä,



olivatko  muurahaisten  saaliseläimet  tajuissaan  myrkyn  jäljiltä,  jolloin  myrkky  olisi
pelkästään aiheuttanut jäsenten halvaantumisen, vai olivatko ne myrkyn vaikutuksesta myös
tiedottomia.  Yleisen  inhimillisyyden  nimessä  oli  lopulta  ainakin  kaikkiin  koulukirjoihin
päätetty painaa jälkimmäinen vaihtoehto oikeana.

Ehkäpä oli totta se mitä jotkut tutkijat olivat joskus väittäneet, että muurahaiset pystyivät
viestittämään  keskenään  myös  kauempaa,  eikä  vain  koskettelemalla  tuntosarvia.  Joka
tapauksessa  kuusi  tämän  muurahaisen  toveria  tuli  sen  avuksi  saaliin  raahaamisessa,  ja
lopultakin  toiminta  alkoi  saada  vauhtia.  Parissakymmenessä  sekunnissa  oli
sammakonpoikanen saatu ylös ojasta, ja kiireen vilkkaa sitä lähdettiin kuljettamaan kohti
kotipesää. 

Tosin välillä esiintyi se muurahaisille tyypillinen ilmiö, että kaksi muurahaista asettuivat
toinen  toiselle  puolelle  saaliseläintä,  ja  ryhtyivät  vetämään  vastakkaisiin  suuntiin  kuin
aikoen repiä saaliin kahteen osaan. Mutta kaikesta huolimatta olivat pienet saalistajat hetken
kuluttua Alecille näkymättömissä banaanivesaikon varjojen sekamelskassa. 

Muurahaisten kadottua Alec havahtui jälleen ajattelemaan omaa tilannettaan. Kiertävien
hanmojen  rinki  oli  jälleen  tullut  vain  parinkymmenen  metrin  päähän,  ilmeisesti  juuri
edellisen vesiojan vastarannalle.  Alec  oli  päättänyt yrittää livahtaa rivistön lävitse,  ja  se
kävisi parhaiten päinsä aivan ojan reunalla, jolloin hänellä olisi pisimmälti varaa piiloutua
ennen seuraavaa vesiojaa.  Tosin ojanpientareeseen olisi  vaikeaa piiloutua ennen rivistön
ylittämistä, mutta olosuhteet huomioon ottaen tämä oli helpoin mahdollisuus. 

Niinpä  Alec  päätti  jäädä  odottamaan  tämän  ojan  ulkopuolelle,  kunnes  mustat  hahmot
ehtisivät kiertämään aivan hänen eteensä, jolloin loikkaaminen olisi turvallisinta. 

Olisi  löydettävä  riittävän  hyvä  piilopaikka,  jotta  hän  voisi  päästää  takaa-ajajat  aivan
lähelle ilman että he huomaisivat hänet. Mutta mitään piiloksi kelpaavaa koloa ei tuntunut
olevan läniställä. Banaanipuut pystyivät kätkemään ihmisen vain jonkin verran kauempaa
katsoen. Ne olivat näet sen verran vähäisiä, että niitä tarvittiin useita limittäin peittämään
ihmisen  näkyvistä.  Eikä  ilman  suurta  lehtien  määrää  olisi  kukaan  voinut  piiloutua
banaaniviidakkoon edes kaukaa seurailevalta tarkkailijalta. 

Paras kätköpaikka näytti olevan itse oja, joka oli sen verran syvä, että se juuri ja juuri
pystyisi  kätkemään  kyyristyneen  miehen.  Tosin  se  oli  vähän  tuhruinan  paikka  pohjalla
lirisevän veden  takia,  mutta  siitä  ei  nyt  auttanut  valittaa.  Ojasta  voisi  nopeasti  sopivan
tilaisuuden tullessa ponnahtaa kiertävien hahmojen rivistön toiselle puolelle, ja sen jälkeen
olisi helpompaa jatkaa pakoa tasaista peltoa pitkin seuraavalle ojalle saakka. 

Alec ei  toivonutkaan,  että  hän pystyisi  voittamaan mustat  hahmot juoksussa,  ja  niinpä
hänen tarkoituksensa ei  ollut  pyrkiä ulos renkaista mahdollisimman nopeasti.  Sen sijaan
hänellä  oli  tarkoituksena  yrittää  päästä  huomaamatta  kiertävien  hahmojen  ringin
ulkopuolelle,  ja  madella  sitten  mahdollisimman  näkymättömissä  vähitellen  pois
kastelurenkaasta.  Jos  hän  pääsisi  hahmojen  huomaamatta  kastelurenkaalta  kaupunkiin
johtavalle tielle, hän uskoi ehtivänsä kaupunkiin vaikka hahmot keksisivätkin hänet hänen
lähtiessään juoksemaan hiekkatiellä. Ja kaupungissa oli mitä moninaisimpia loukkoja, joihin
voisi piiloutua. Tai ainakin hän voisi ajaa tunnelibissillä fysiikan laitokselle, missä hahmot



tuskin uskaltaisivat käydä hänen kimppuunsa. 

Niinpä Alec laskeutui hiekkareunaiseen ojaan ja asettui kyyryyn sen pohjalle. Hän yritti
löytää asennon, josta voisi mahdollisimman nopeasti ja äänettömästi ponkaista muutamia
metrejä  eteenpäin.  Kehässä  lähellä  ojan  ulkopuolella  ei  ollut  hyviä  piilopaikkoja,  mutta
ehkäpä  banaanintyvien  tarjoama  suoja  riittäisi.  Ilmeisehtihän  hahmot  eivät  arvaisi  etsiä
häntä kiertämänsä kehän ulkopuolelta, jos vain eivät huomaisi hänen loikkaansa. 

Alec  tunsi,  kuinka  hänen  toisen  kenkänsä  kärkeen  virtasi  viileätä  vettä  ojan  pohjalta.
Hänen  kenkiään  ei  ollut  tehty  kosteisiin  olosuhteisiin,  ja  ne  eivät  näinollen  pitäneet
pisaraakaan vettä. Mutta kosteutta oli vain siedettävä vähän aikaa, sillä juuri vesirajasta oli
helpoin  saada  aikaan nopea ponnistus  mustien  hahmojen ringin  ulkopuolelle  pääsemistä
varten. 

Nyt hahmot jo kiersivät  vajaan kymmenen metrin päässä Alecista;  kahden peräkkäisen
hahmon väliä oli enää vain sataviisikymmentä metriä. Ympyrän kehän pieneneminen oli jo
saanut  seurannaisvaikutuksia.  Mutta  vielä  ei  yksikään  hahmoista  pystynyt  jatkuvasti
näkemään edellä kulkevan selkää. Ja tässä oli juuri Alecin yrittämä mahdollisuus: hänen
olisi,  ehdittävä  livahtaa  edellisen  selän  takaa  ennen  kuin  seuraava  saisi  saman  paikan
näköpiiriinsä.  Hahmot  lähestyivät  koko  ajan,  mutta  vielä  he  eivät  varmastikaan  olleet
huomanneet Alecia. 

Kun hahmot olivat aivan Alecin vieressä, miltei suoraan hänen yläpuolellaan, hän kurkisti
ojan reunan ylitse, ja valitsi mielestään sopivimman ajankohdan. Kun yksi hahmoista oli
kymmenen metrin päässä hänen vasemmalla puolellaan, eikä seuraavaa vielä näkynyt, hän
loikkasi muutamia metrejä eteenpäin. Mutta ilmeisesti seuraava hahmo ehti nähdä hänet,
sillä hahmo tuli näköetäisyydelle ennen kuin Alec ehti kumartua. 

Alec laskeutui kuitenkin rähmälleen maahan niin että vain vaivoin näki kohtaan, josta hän
oli juuri ylittänyt hahmojen reitin. Kyllä musta hahmo oli huomannut hänet. Se jopa katsoi
koko ajan häneen päin liukuessaan eteenpäin. Mutta se meni ohi jatkaen kiertoliikettään
väliittämättä Alecista sen enempää. 

Mitä tämä tarkoitti?  Ainakin tähän saakka oli näyttänyt siltä,  että hahmot nimenomaan
ajoivat takaa Alecia, mutta nyt yksi hahmoista hänet havaittuaan jatkoi toimintaansa aivan
kuin  hänellä  ei  olisi  mitään  väliä.  Eivät  mustat  hahmot  kai  voineet  tavallisia
sunnuntailenkkeilijöitäkään olla. 

Oliko  kastelurenkaan sisällä  kenties  vielä  joku Alecin  ja  hahmojen lisäksi?  Joku,  jota
mustat hahmot ajoivat takaa, ja minkä takaa-ajon keskelle Alec oli joutunut vain sattumalta.
Se  ei  tuntunut  mahdolliselta.  Hahmot  olivat  tiellä  piirittäneet  nimenomaan  Alecin,  ja
lähteneet  nimenomaan  hänen  peräänsä,  kun  hän  oli  loikannut  tieltä  kastelurenkaaseen.
Mutta mitä tämä välinpitämättömyys sitten tarkoitti? 


