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12. AUTTAVA KÄSI 

Kirkas  valo  kadulla  häikäisi  Alecin  silmiä.  Aurinko  paistoi  paljon  kirkkaammin  kuin
bakteerinviljelylaitoksen himmeät loisteputket. 

Alec  lähti  juoksemaan  kohti  lähintä  kadunkulmausta  toivoen ehtivänsä  näkymättömiin
ennen  kuin  mustat  hahmot  tulisivat  ulos  viljelylaitokselta.  Se  olisi  mandollista,  koska
hahmojen olisi  ensin  laskeuduttava  portaikkoja  ja  sitten  vielä  kierrettävä  monimutkaista
reittiä pitkin ulko-ovelle.  Aikaa täytyi olla jäljellä useita kymmeniä sekunteja.  Tai jos ei
kymmeniä, niin ainakin useita sekunteja. 

Hän  ehti  turvallisesti  kääntyä  kulmauksesta  vasemmalle,  vain  hänen  omat  askeleensa
kopisivat tyhjää katua vasten. Miksi missään ei ollut yhtään ihmistä? Tavallisesti Fysikon
City oli  varsin vilkas  kaupunki.  Jopa neljän aikaan aamulla kotoaan lähtiessään hän oli
nähnyt useita ihmisiä,  mutta nyt,  kun aurinko oli  jo pitkään ollut  ylhäällä,  olivat  kaikki
kadut tyhjiä. Ikään kuin elävät olennot olisivat karttaneet Alecia. 

Kadun, jolle Alec nyt tuli, varrella oli vain muutamia asuntorakennuksia. Enimmäkseen
talot olivat virkahuoneistoja tai liikerakennuksia. Ikkunoista näkyi lähes kaikkialla valoa ja
liikettä.  Mutta  Alec ei  halunnut  paeta  takaa-ajajiaan näihin paikkoihin.  Jotenkin hänestä
tuntui  että  hän  oli  menossa  johonkin  turvallieen  paikkaan.  Hän  ei  tiennyt,  mistä
kummallinen ajatus johtui, mutta se tuntui voimakkaalta ja todelliselta. Hän ei edes enää
pyrkinyt tunnelihisseihin ajaakseen kotipaikalleen tai fysiikan laitokselle. 

Täällä  hän  olisi  paremmassa  turvassa.  Tai  siltä  ainakin  tuntui.  Jos  kaikki  fysiikan
laitokselle seitsemäntenätoista lokakuuta tulleet työntekijät kuuluivat hänen takaa-ajajiinsa,
niitä  oli  siellä  paljon  enemmän.  Täällä  takaa-ajajia  ilmeisesti  oli  vain  yksitoista,  mutta
fysiikan laitoksen tulokastyöläisiä hän nyt onnistui muistikuviensa perusteella laskemaan
ainakin kolmekymmentä. 

Niinpä hän pysyttelisi tässä osassa kaupunkia. Seuraavassa kulmassa hän kääntyi oikealle,
ja sitä seuraavassa taas vasemmalle, seuraillen mielivaltaisessa järjestyksessä jalkakäytäviä.
Ilma oli jo lämmintä, vaikka aurinko olikin vasta paistanut vajaan tunnin verran. 

Pian Alec alkoi juostessaan hikoilla, ja hänen oli vähitellen siirryttävä hölkkään, ja sitten
rivakkaan kävelyyn. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut ylläpitää kovaa vauhtia. Eikä takaa-
ajajiakaan  sitä  paitsi  kuulunut  eikä  näkynyt.  Varmaankin  ne  olivat  hukanneet  hänen
jälkensä, kun eivät olleet nähneet, mihin suuntaan hän oli lähtenyt bakteerinviljelylaitoksen
edestä.  Vaikka  toisaalta  ne  kyllä  olivat  useaan  kertaan  löytäneet  hänet  uudestaan  ensin
hukattuaan hänen jälkensä. 

Siellä täällä tuli jo vastaan joitakin työmatkoillaan kulkevia ihmisiä. Nyt olo tuntui taas



turvatulta.  Ihmisjoukossa hänellä ei  olisi  mitään hätää,  ei  kukaan voinut lähteä ajamaan
ketään  takaa  suurten  ihmislaumojen  töllistellessä  vieressä.  Vaikka  tosin  Fysikon  Cityn
asukkaat olivat aika passiivisia.  Alec oli  nähnytkin joskus,  kuinka he välillä  kannustivat
edellä juoksevaa, välillä jäljessä tulevaa, kun kaksi humalaista olivat  ryhtyneet kilpasille
kadulla. 

Jotkut  ihmiset  vilkaisivat  ihmetellen  Alecin  perään.  Hän  oli  kiitos  aikakauslehtien
melkoisen tunnettu henkilö, ja miltei jokainen kaupungin asukas pystyisi hänet nähtyään
sanomaan, kuka hän oli. 

Tuolla tuli vastaan Hadon Areter. Mitähän hän mahtoi tehdä täällä tähän aikaan aamusta,
keskellä työviikkoa? 

"Kas, herra Hariadan! Hyvää huomenta. Oletteko tekin aamukävelyllä, vai kuinka?" 

"Huomenta, huomenta. No voihan sen niinkin sanoa. Ajattelin tässä ottaa raitista ilmaa
näin aamutuimaan. Mitä te täällä muuten liikutte? Eikö teillä ole töitä tehtävänä?" 

"Ei,  ei tänään. Minulla on tänään vapaapäivä. Ulkopuolisen tarkkailijan asema on siitä
mukava, että voi pitää vapaata silloin kun laitoksessa ei tapandu mitään mielenkiintoista;
silloin  kun normaali  henkilökunta  puurtaa  rutiinitöiden  kimpussa.  Te  taidatte  sen  sijaan
saada liikkua aika vapaasti ja siirrellä työaikoja?" 

"Se on yksi tutkijan elämän parhaista puolista. Työtä voi tehdä puistossa kävellessään, tai
vaikka  selällään  omassa  vuoteessaan,  ainakin  siihen  saakka  kunnes  jokin  teoria  on
osoitettava oikeaksi ta vääräksi." 

"Mihin suuntaan te olitte juuri menossa, näytitte aika kiireiseltä?" 

"No  ei  minulla  kiirettä  ollut  minnekään,  enkä  kai  ollut  edes  varsinaisesti  menossa
mihinkään. On vain jaanyt tavaksi kävellä aika rivakasti. Se niin kuin kohentaa kuntoa. Että
minulle on kyllä sama mihin suuntaan minä kävelen." 

"Sittenhän  te  voisitte  vaikka  näyttää  minulle  niitä  kaupungin  kuuluisia
keskuskaivoviljelmiä. Minä en ole vielä erityisemmin ehtinyt tutustua niihin. Vai haluatteko
mieluummin kävellä yksin, ehkä seura häiritsee ajatuksia?" 

"Ei  millään  muotoa,"  Alec  vastasi,  mutta  ilmeisesti  yksinäisyyden  tarve  kuitenkin
tavallaan näkyi Alecin silmistä, koska Hadon sanoi enää vain: 

"No hei sitten. Tavataan sitten laitoksella myöhemmin päivällä." 

He  eivät  tavanneet  myöhemmin  päivällä.  Hadon  Areter  ei  tiennyt,  että  tämä  olisi
viimeinen kerta, kun hän näki Alec Hariadanin. 

Kaksi  miestä  erosivat  vastakkaisiin  suuntiin  kävellen.  Hadon  ominaisella  verkkaisella
tyylillään, Alec pikaisesti harppoen. 



Alecista tuntui, että hän kuitenkin oli menossa jonnekin. Hänellä ei ollut aavistustakaan
siitä, minne hän oli menossa, mutta eteenpäin pääsemisen tunne oli voimakas. Tuntui, että
koko sotkuinen tilanne selviäisi, kun hän nyt pyrkisi eteenpäin. 

Nyt  hänen  eteensä  tuli  tämän  kaupunginosan  edustajainhuoneisto,  jossa  samassa
huoneistossa  toimi myös suurin osa  lähiseudun virastoista,  sekä viljelyalueiden käytöstä
vastuussa  olevat  asiantuntijaryhmät.  Viljelyalueet  olivat  laajat,  mutta  kaupungin
ravinnontarve  oli  myös  tavattoman  suuri,  joten  suurista  bakteeri-  ja  leväviljelmistä
huolimatta oli  tarpeen suunnitella  peltojen käyttö mandollisimman tehokkaaksi.  Muutoin
eivät ruokatarvikkeet yksinkertaisesti riittäneet. 

Virastotalo oli komea rakennus. Tämä upea rakennelma oli ylipäätään rakennettu jonkun
upporikkaan vanhuksen omalaatuisesta päähänpistosta. Silloiset lait olivat sallineet hänen
pitää keräämänsä valtavan omaisuuden kuolemaansa saakka vain verojen pienentäessä sitä,
mutta  hänen oli  testamentattava  omaisuutensa  yhteiskunnan  käyttöön.  Ja  niinpä  hän  oli
päättänyt,  että  hänen  omaisuudellaan  rakennettaisiin  ensimmäiseksi  mahtava
virastorakennus,  ja  vasta  siitä  ylijäävän  osan  saisi  kaupungin  hallitus  käyttää  miten
parhaaksi katsoi. Loput omaisuudesta oli tiettävästi käytetty helpottamaan fysiikan laitoksen
rakennustöiden aikana vallinnutta kireää rahatilannetta. 

Rakennuksen julkisivua  reunusti  mahtava  valkoinen pylväsrivi,  vaikka  uusklassismi  ei
ollut  enää pitkiin ollut muodissa julkisten tilojen rakentamisessa. Pylväsrivi  oli  parisataa
metriä pitkä, ja koko sen pituudella nousi portaikko sisälle virastotaloon. Pylväikön takana
oli varsin kapea käytävä, josta sitten erkanivat suuret lasiovet virastojen eri osastoihin. 

Alec päätti  mennä sinne sisälle.  Oikeastaan hänellä ei ollut  mitään syytä mennä sinne,
mutta  jotenkin  häntä  vain  halutti  mennä.  Mutta  hän ei  astunut  sisään  minkään viraston
sisäänkäynnistä, vaan suuntasi ovelle, jossa luki taiteellisin kaunokirjaimin 'Taideosasto'. 

Täällä esiteltiin kaikenlaista uutta ja vanhaa maalaustaidetta,  sekä jossain määrin myös
veistoksia. Osaston tarkoituksena oli kerätä varoja apurahoiksi etevimmille taiteilijoille, ja
se  onnistui  tarkoituksessaan  erinomaisen  hyvin.  Taidehallin  näyttelyt  pysyivät  aina
korkeatasoisina, joten kävijöitä riitti, ja alhaisetkin sisäänpääsymaksut riittivät keräämään
kokoon  suuria  summia.  Taiteilijat  yleensä  lainasivat  teoksiaan  näyttelyihin  ilmaiseksi,
samoin kuin jotkut museotkin. Taiteilijoiden lainaukset johtuivat yksinkertaisesti siitä, että
taiteilijat, jotka antoivat teoksiaan näyttelyihin, saivat apurahoja paljon muita helpommin.
Museot taas ylipäätään pitivät taiteiden tukemista tarpeellisena. 

Alec maksoi pääsymaksun ovella, ja lähti sitten kaikessa rauhassa kuljeskelemaan ympäri
huoneistoa.  Eri  taiteen  lajit  oli  luonnollisestikin  sijoitettu  eri  huoneisiin,  jotta  ne  eivät
hämmentäisi  toistensa vaikutuksia.  Samoin olivat  myös usein eri  taiteilijat  saaneet  omia
huoneita  näyttelyilleen;  yleensä  taideosastolla  oli  tapana  järjestää  jonkun taiteilijan  oma
näyttely vähintään kolme kertaa kuukaudessa. 

Nyt oli meneillään nuoren Amer Hasanin näyttely. Amer Hasan oli kotoisin Fysikon Cityn
pohjoisosasta,  aivan läheltä  tätä  virastorakennusta,  joten hänen näyttelynsä ilman muuta
keräsi  väkeä  hieman  tavanomaista  enemmän.  Nytkin  joukkoa  oli  muutamia  kymmeniä,
vaikka yleensä  tähän aikaan aamusta  ei  kenelläkään ollut  aikaa  käydä taidenäyttelyissä.



Amerin  teoksia  ei  vielä  aikaisemmin ollut  laajemmalti  esitelty  julkisuudessa,  ainoastaan
jokunen  yksittäinen  teos  oli  esiintynyt  lehtien  taidepalstoilla  tai  useiden  taiteilijoiden
yhteisissä näyttelyissä. 

Amer oli  nuoresta  iästään (hän oli  yhdeksäntoista)  huolimatta  erittäin kyvykäs,  ja  hän
näytti pystyvän luomaan huippuluokan teoksia millä tahansa maalaustaiteen suuntauksella.
Joukossa  oli  kaikkea  mandollista  aina  fotorealistisista  ja  naturalistisista  maalauksista
äärimmäiseen pelkistykseen ja abstraktionismiin saakka.  Myös joitakin hyvin lahjakkaita
taiteellisia tietokoneohjelmointeja oli esillä. 

Alecia  henkilökohtaisesti  kiinnosti  eniten  pieni  maalaus,  joka  oli  saanut  nimekseen
yksinkertaisesti 'Piste'.  Taulu ei tosiaankaan sisältänyt mitään muuta kuin pelkän pisteen,
mutta  se  toi  elävästi  mieleen  yksinäisen  ihmisen  leijumassa  äärettömässä
maailmanavaruudessa. Maalaus oli tarkoitettukin antamaan tämä vaikutelma, sillä se kuului
niinsanottuun  hypnosurrealistiseen  suuntaukseen,  jossa  tavattoman  yksinkertaisilla
muodoilla pystyttiin vaikuttamaan katsojien ajatuksiin ja saamaan heidät näkemään taulussa
nimenomaan  sitä  mitä  taiteilija  halusi  heidän  näkevän.  Vain  hyvin  voimakastahtoinen
persoonallisuus  pystyi  vastustamaan  tämän  taidesuunnan  keinoja,  eikä  ainakaan  Alec
tuntenut itseään niin voimakkaaksi, että olisi siihen kyennyt. 

Ja  hän  todella  piti  taulusta.  Se  jotenkin  rauhoitti,  vaikka  se  sisälsikin  kammottavana
aineosana pelon ja yksinäisyyden. 

Monet muutkin teokset olivat hyvin mielenkiintoisia, ja Alec viipyi yksinomaan Amerin
näyttelyä katsellessaan reilun tunnin. Tauluja oli vajaat kolmekymmentä, mutta monia niistä
oli yksinkertaisesti pakko katsoa pitkään. 

Alecin  rannekello  osoitti  kahdeksaa,  kun  hän  laskeutui  kaikessa  rauhassa  alas
virastorakennuksen kiviportaita.  Portaat  näyttivät  marmorilta,  mutta  itseasiassa  ne  olivat
vain  erinomainen  kevytbetonista  valmistettu  jäljitelmä,  joka  tuli  huomattavasti  aitoa
marmoria halvemmaksi. 

Kadut olivat jo aivan valoisia ja kirkkaita. Ihmisiä oli kaikkialla paljon enemmän kuin
tunti sitten, kun hän oli tullut bakteerinviljelylaitokselta. 

Mutta Alecin hyvä mieli haihtui nopeasti, kun yksi hänen takaaajajistaan tuli suoraan häntä
vastaan kadulla. Hahmo oli vetänyt ylleen tavanomaisia vaatteita, mutta paidankauluksesta
pilkisti esiin mustan kaavun reuna, ja kasvot olivat täsmälleen samat jotka hän oli nähnyt
yhdellä hahmoista aamulla kastelurenkaan vierellä piiritettynä ollessaan. Tämä oli mustan
joukon johtaja varmaankin, tai ehkä se oli sama hahmo, joka oli antanyt hänen noin vain
livistää kastelurenkaasta. Sitä ei voinut sanoa varmaksi, takaa-ajajat olivat olleet niin paljon
samannäköisiä. Mutta tämä kuului samaan joukkoon, siitä Alec oli varma. 

Miten hahmot taas olivat onnistuneet löytämään hänet? Olivatko ne sittenkin seurailleet
häntä kaduilla, ja vain jääneet odottamaan taidesalongin ulkopuolelle, että hän tyydyttäisi
taiteennälkänsä? Mutta missä välissä ne silloin olivat vaihtaneet vaatteita? Ja missä muut
kymmenen olivat? Vaikka Alec katseli hätäisesti ympärilleen, hän ei onnistunut näkemään
ketään toista, joka voisi kuulua hänen ahdistelijoihinsa. Vain tavanomaisia ihmisiä, joista



jotkut katsoivat hämmästyneinä, kun Alec ilman mitään havaittavaa syytä vilkuili sivuilleen
kuin säikähtynyt eläin. 

Vaatteiden vaihtamisongelma oli oikeastaan yksinkertainen ratkaistava. Hahmothan voivat
yksinkertaisesti  vuorotellen lähteä ja  vaihtaa ihmiskuteet  ylleen.  Mutta  missä?  Vai oliko
näitä  takaa-ajajia  aivan  älyttömän  paljon,  niin  että  niillä  riitti  avustajia  joka  puolella
kaupunkia?

Takaa-ajajat olivat tosiaan aika mystisiä.  Ny pystyivät löytämään Alecin vaikka kuinka
moneen  kertaan  aina  välillä  jäljet  hukattuaan.  Ne  vain  yht'äkkiä  ilmestyivät  hänen
lähettyvilleen uudelleen, nyt aivan toisenlaisiin vaatteisiin pukeutuneina. 

Mystisin  niiden  piirteistä  oli  kuitenkin  ollut  liikkuminen  sormenpaksuuden  verran
maanpinnan yläpuolella. Täällä kaupungilla niillä ei ollut varaa siihen, se olisi ilman muuta
herättänyt  aivan  liiaksi  huomiota.  Täällä  ne  liikkuivat  kuin  kuka  tahansa  ihminen.  Ja
kyllähän hahmotkin näyttivät kaikin puolin ihmisiltä. Joten oli oletettava, että ne kuuluivat
johonkin ihmisryhmään, joka jostakin tuntemattomasta syystä halusi ottaa Alecin kiinni. Ja
tämän ryhmän käytössä tuli olla paljon tavanomaista tuntemusta pidemmälle kehittynyttä
tiedettä; ainakaan gravitaatioliidintä ei niiden olisi muutoin mandollista ollut käyttää. 

Mutta  nyt  ei  ollut  aikaa  pohdiskeluille,  oli  päästävä  turvaan.  Turvaan?  Täällähän  hän
varmasti olisi turvassa, hahmot eivät uskaltaisi käydä hänen kimppuunsa keskellä vilkasta
katua. 

Niinpä  Alec  vain  käveli  suoraan  kohti  vihollistaan  yrittäen  pitää  kasvonsa
mahdollisimman  tarkkaan  pokkana.  Ja  Alecin  suureksi  hämmästykseksi  hahmo  ei  edes
vilkaissut häneen, vaan käveli ohitse kuten kuka tahansa tavanomainen ihminen, joka sattui
kulkemaan  kadulla  vapaa-aikanaan.  Eikä  kulkija  edes  kääntynyt  seuraavassa
kadunkulmassa, niinkuin takaa-ajajat tekevät salapoliisielokuvissa. Se vain jatkoi kävelyään
aivan normaalisti. Oliko Alec sittenkin erehtynyt? Kasvonpiirteissähän saattoi sotkeutua, ja
saattoihan  tavallisella  miehellä  olla  musta  aluspaita,  joka  pilkistäisi  esiin  ruudullisen
kauluspaidan kaula-aukosta. 

Alec katsoi  hetken aikaa hölmistyneenä kulkijan perään,  ennen kuin tajusi  töllistelevät
ihmiset,  jotka  olivat  pysähtyneet  seuraamaan  hänen  omintakeista  liikehtimistään.  Heistä
mahtoi olla  tavattoman huvittavaa,  kun aikuinen mies katseli  kadulla kulkijaa kuin olisi
nähnyt kummituksen. 

Soperreltuaan jonkinnäköisen anteeksipyynnön kulkijalle, johon hän oli törmännyt, Alec
jatkoi  hajamielisesti  kävelyään.  Ja  taas  hänet  valtasi  tunne,  että  juuri  tänne  päin  hänen
kuului mennä. Hänen henkensä riippuisi siitä, pääsisikö hän sinne, minne hänet valtasi halu
kävellä.  Hän  ei  vieläkään  tiennyt,  minne  hän  oli  menossa,  mutta  hän  halusi  saada  sen
selville; ja ennen kaikkea hän halusi päästä sinne. 

Hän  käveli  vaistonvaraisesti  suoraan  kahdesta  kadunristeyksestä  ja  kääntyi  sitten
seuraavasta vasemmalle. Ja näin hän jatkoi kävellen siten, että jalat tuntuivat tietävän, minne
niiden piti mennä, mutta päällä ei ollut aavistustakaan siitä, minne jalat sitä veivät. 



Muutaman minuutin  kävelyn  jälkeen  jalat  pysäyttivät  (niin:  pysäyttivät)  hänet  hieman
raihnaisen näköisen, mutta suhteellisen suuren ja hyvinhoidetun kivirakennuksen eteen, kuin
odottaen hänen menevän sisälle. 

Hieman  epäröiden  Alec  nousi  muutamat  porrasaskelmat,  ja  pysähtyi  puuoven  eteen.
Oveen  oli  kiinnitetty  kyltti,  jossa  kerrottiin,  että  rakennuksessa  toimi  Auttava  käsi
-seurakunta. 

Auttava  käsi  oli  puoliuskonnollinen  yhteisö,  jonka  filosofian  pääteema  oli  kaikkien
lähimmäisten  auttaminen  ja  tukeminen.  Niinpä  ovessa  olevassa  kyltissä  sanottiin  vielä:
'Kaikki hädänalaiset, ja muutkin, sydämellisesti tervetulleita luoksemme.' 

Alec  soitti  vanhanaikaista  ovikelloa,  jonka  nyöri  keikkui  ovenpielessä  aivan  kahvan
lähellä.  Pikku  hetkeen  sisältä  ei  kuulunut  mitään,  mutta  sitten  ovelle  sipsuttivat  kevyet
askeleet, ja ovi avautui. 

Oven avasi  nuori  mies,  joka oli  pukeutunut yhteisön virka-asuun: valkoiseen kaapuun,
johon  kuului  lisäksi  tilava  huppu.  Hupun  hän  oli  nyt  laskenut  hartioilleen,  joten  hänen
kasvonsa olivat selvästi näkyvissä. Ne olivat nuoret ja miellyttävät kasvot: vaaleanruskea
tukka,  kaunismuotoinen  nenä,  siniset  silmät,  ja  sileäksi  ajeltu  leuka  tekivät  hänen
kasvoistaan suorastaan kauniit, jos miehestä voi niin sanoa. 

"Tervetuloa, rakas ystävä. Astukaa sisään." 

Nuorukaisen  äänikin  oli  hyvin  miellyttävä,  pehmeän täyteläinen.  Niinpä  Alec  noudatti
kehoitusta epäröimättä vastattuaan siihen ensin: 

"Kiitos, hyvä veli." 

Nuori  mies  johdatti  Alecin  ensin  pienoiseen  eteiseen,  johon  loi  valoa  vain  yksi
mosaiikkimaisen  pienistä  ruuduista  koostuva  lasi-ikkuna.  Eteiseen  kuului  lisäksi  pieni
pöytä,  jolla  lepäsi  vieraskirja,  johon kävijä  sai  kirjoittaa  nimensä,  mikäli  halusi.  Nimen
ilmoittaminen  ei  millään  muotoa  ollut  pakollista,  mutta  Alec  oli  sitä  mieltä,  että  olisi
epäkohteliaSta jättää nimi kirjoittamatta. 

Hän ehti jo ottaa kynän käteensä ja aloittaa etunimensä kirjoittamisen, kun hänen päähänsä
jostakin  päikähti  ajatus,  ettei  hän  saanut  paljastaa  nimeään  yhteisön  jäsenille.  Ja  hän
kirjoitti: Aron Halderdan. Alec ajatteli itsekin, että oli vähintäänkin röyhkeää kirjoittaa väärä
nimi näin hyväntahtoisen yhteisön vieraskirjaan, mutta jotenkin hänestä tuntui, että hänen
oli pakko tehdä siten. 

Valkokaapuinen nuorukainen ei vilkaissutkaan kirjaan Alecin kirjoitettua nimen, vaan lähti
heti johdattamaan häntä sisällepäin seuraavaan huoneeseen. 

Tämä oli ruokasali, jossa juuri oli useita ihmisiä ruokailemassa. He näyttivät enimmäkseen
kuuluvan niinsanottuihin yhteiskunnan hylkyihin, mutta heidän joukossaan oli myös aivan
tavallisen näköisiä miehiä ja naisia. Suurin osa aterioijista näytti juomaveikoilta, joilla ei
ollut mitään halua hakea kunniallista työtä. 



Auttavaa kättä olikin joskus arvosteltu yhteiskunnan huonojen ainesten suojelemisesta ja
kannustamisesta,  ja  osittain  väite  piti  paikkansakin.  Saihan  täällä  turvapaikan  yhtälailla
pakeneva murtovaras kuin itsemurha-aikeita hautova teollisuustyöntekijäkin. 

Eniten  kiitosta  yhteisö  oli  saanut  psykologisesta  työstään,  kun  se  pyrki  pelastamaan
elämään kyllästyneet saamalla heidät uskomaan, että eläminen sittenkin oli kannattavampaa
ja  rikkaampaa  kuin  mitä  he  kuvittelivat.  Samaten  yhteisö  auttoi  kaikissa  muissakin
masennustiloissa, sekä luonnollisestikin antoi aterian tai yösijan sitä tarvitsevalle. 

"Haluatteko  syödä  ennen  kuin  kysyn  teiltä,  ystävä,  mitä  haluatte  meidän  tekevän
puolestanne?"  kysyi  nuorukainen  Alecin  mielestä  suorastaan  liioitellun  kohteliaalla
korulauseella. 

"Kiitos mielelläni", Alec vastasi, vaikkei tuntenutkaan itseään erikoisen nälkäiseksi. Hän
ei ollut  kylläkään syönyt mitään koko aamuna,  joten ateria olisi  tarpeen,  vaikkei nälkää
tuntunutkaan. Mutta ennen kaikkea hän halusi ajatella rauhassa. Hän halusi saada selville,
miksi hän oli tullut tänne. Siihen oli varmasti olemassa pätevä syy, ei hän muuten olisi niin
varman tuntuisesti tänne tullut. Mutta mikä tämä syy oli? 

Nuorukainen pyysi häntä istumaan yhdelle tuolille muuaan puupöydä ääreen, missä jo oli
kolme muuta  ruokailijaa:  kaksi  miestä  ja  yksi  nainen,  miltei  vielä  lapsi.  Tyttö  oli  ehkä
kuudentoista ikäinen, mutta hänen kasvonsa olivat väsyneet, ja hän oli selvästikin itkenyt.
Alec päätteli,  että  joku yhteisön jäsen oli  löytänyt  tytön kadulta,  ja  tuonut  hänet  tänne.
Luultavasti tytön vanhemmat olivat jostakin syystä heittäneet hänet ulos kodistaan. Sellaista
sattui  vielä  nykyisinkin,  vaikka  onneksi  lasten  vanhemmat  yleensä  olivatkin  hyvin
vastuuntuntoisia. 

Ei  kestänyt kauaakaan,  kun nuorukainen jo tuli  takaisin huoneeseen kantaen tarjotinta,
johon oli siististi aselteltu yksinkertainen mutta herkullisen näköinen ateria. 

Alec kiitti tarjottimen vastaanottaessaan, ja ryhtyi sitten ääneti syömään. Hänen päänsä oli
täynnä  ajatuksia,  eikä  hän siksi  erikoisemmin kiinnittänyt  huomiota  ruokaan.  (Eikä  hän
varmasti olisi jälkeenpäin pystynyt sanomaan, mitä oli syönyt.) 

Lähinnä häntä vaivasi ajatus, voisiko hän kertoa isännilleen, että hän tunsi olevansa takaa-
ajettuna, tietämättä ketkä häntä ajoivat takaa tai miksi. Tietenkin hän voisi antaa käynnilleen
minkä tahansa muunkin selityksen, eikä varmaankaan yksikään hänen isännistään pystyisi
sanomaan, että hän valehteli. Eiväthän he edes tunteneet häntä, eivät edes tienneet hänen
nimeään. Paitsi tietenkin jos joku sattui tuntemaan hänet entuudestaan. 

Mitenkähän paljon yhteisössä oli jäseniä? Alec muisti lukeneensa jostakin lehtiartikkelista,
että  Auttava  käsi  -seurakunnat  yleensä  olivat  hyvin  suosittuja,  ja  niihin tuli  aina  paljon
jäseniä. Heitä ei oikein sopinut sanoa munkeiksi, koska he eivät suinkaan eläneet erakoina,
vaan kiersivät jopa keskustelemassa ihmisten kodeissa ja työpaikoilla, etsivät öisillä kaduilla
avun tarpeessa olevia ihmisiä, ja niin edelleen. 

Varmasti  tähänkin yhteisöön kuului  useita  kymmeniä jäseniä,  vaikka Alec ei  ollutkaan



tavannut kuin yhden ainoan. Yhteisön jäsenet eivät katsoneet tarpeellisesi tai hyödylliseksi
seurailla vieraittensa ateriapuuhia. Hekin tiesivät, ettei kukaan varastaisi heiltä mitään. Jopa
kaikki  kaupungin  rikolliset  pitivät  Auttavalta  kädeltä  varastamista  paljon  kauheampana
rikoksena kuin ihmisen murhaamista. Ja kuten jo on mainittu, ei kukaan tässä kaupungissa
koskaan  murhannut  ketään.  Varmaankin  seurakuntalaiset  olivat  jossakin  muissa
rakennuksen monista huoneista, tekemässä muita tehtäviään. 

Yhteisön  tehtäviinhän  kuului  kaikenlainen  psykologinen  työ,  ja  tämän  lisäksi  he
kirjoittivat  paljon  kirjoja  sekä  omasta  uskonnonfilosofiastaan  että  kaikilta  mandollisilta
tieteenaloilta.  Hämmästyttävää  kyllä  monet  Auttavan  käden  jäsenet  olivat  huippuluokan
tiedemiehiä, vaikka seurakunnan käytössä ei ollut paljon minkäänlaisia tutkimuslaitteita. Ja
niinpä  muun  muassa  samainen  fysiikan  laitos,  jolla  Alec  työskenteli,  oli  monta  kertaa
lainannut välineistoään Auttavan käden fyysikkojen kokeita varten. 

Voisiko näille kertoa mustista hahmoista, jotka häntä ajoivat takaa? Seurakunta kyllä ilman
muuta antaisi hänelle turvapaikan hänen sitä pyytäessään vaatimatta selityksiä. Ja oli jopa
mahdollista,  että  jos  hän  kertoisi  takaa-ajosta,  he  eivät  uskoisi  hänen  tarinaansa,  vaan
olettaisivat,  että se oli hätäisesti  keksitty tekosyy hänen tulonsa todellisen syyn peitoksi.
Niin, se tuntui suorastaan ilmeiseltä. Eihän kukaan voinut uskoa niin pähkähullun tuntuista
kertomusta. Ja Auttava käsi ei tällöin välittäisi siitä, että uskoisi hänen valehtelevan, vaan
yksinkertaisesti odottaisi, kunnes hän itse katsoisi ajankohtaiseksi kertoa tulonsä todellisen
syyn. 

Mutta jokin Alecin sisällä intti, ettei kertomusta saanut kertoa tällä tavalla. Hänen olisi
keksittävä  mikä  tahansa  muu syy kuin  todellinen.  Se  oli  aivan  samanlainen tunne  kuin
silloin kun hän oli kirjoittanut väärän nimen vieraskirjaan. Aivan samanlainen tunne kuin se,
joka oli käskenyt hänen pysytellä kaupungin pohjoisosassa sen sijaan että hän olisi nopeasti
ja kivuttomasti ajanut tunnelihissillä fysiikan laitokselle. 

Kun Alec lopetti herkullisen ateriansa, tuli välittömästi muuan toinen seurakunnan jäsen
hänen viereensä,  ja  keräsi  ruokailuvälineet  pois  kantaen  ne  ulos  ruokasalista  samaisella
tarjottimella, jolla Alecin sisälle johdattanut nuorukainen oli tuonut aterian Alecin eteen. 

Ja  Alecin  tarvitsi  odottaa  vain  muutamia  kymmeniä  sekunteja,  kun  hänet  sisälle
johdattanut nuori mies tuli hänen luokseen, ja pyysi hyvin kohteliaasti häntä seuraamaan
perässään. Alec nousi pöydästä, kumarsi pöytäkumppaneilleen, joiden kanssa ei ollut aterian
aikana vaihtanut sanaakaan, ja lähti nuorukaisen jäljessä ulos ruokasalista. 

Mies  johdatti  hänet ensin ruokailuhuoneesta vievää käytävää pitkin muutamia metrejä,
sitten ylös portaikkoa toiseen kerrokseen, ja tämän jälkeen käytävää pitkin vastakkaiseen
suuntaan kuin mihin he olivat alakerrassa kulkeneet. Yläkerran käytävästi nuorukainen vei
Alecin käytävän vasemmalla puolella olevaan huoneeseen, joka Alecin käsityksen mukaan
oli suoraan ruokasalin yläpuolella, ja sulki oven heti Alecin tultua sisälle. 

Oven  sulkeminen  jotenkin  andisti  Alecia,  mutta  hän  ei  välittänyt  tästä  tunteesta,  sillä
nuorukainen  ei  millään  tavalla  osoittanut  mitään  vihamielisyyden  merkkejä,  vaan  pyysi
Alecia kohteliaasti  istumaan mukavalle divaanille.  Sohva oli huoneen ikkunanpuoleisella
seinällä.  Alecin  istuuduttua  nuorukainen  istui  itsekin  samaan  kalustesarjaan  kuuluvaan



nojatuoliin, joka oli divaania vastapäätä miltei täsmälleen keskellä lattiaa. 

Hetken aikaa he vain istuivat vastatusten tarkastellen toisiaan. Tunnelma oli jännittynyt,
mutta  ei  epämukava,  vaikka  yleensä  kun  kaksi  ihmistä  istuivat  kahden  kesken  mitään
puhumatta, syntyi hyvin vaivalloinen olotila. Mutta tässä tilanteessa ei ollut mitään vaikeata.
Oli aivan kuin luonnollista, että Alec ja nuorukainen ensiksi tarkastelisivat toisiaan, ennen
kuin alkaisivat puhua.  Puhumisestahan tässä varmasti oli  kysymys, siitä Alecilla  ei  ollut
epäilystäkään. 

Hiljaisuuden  jälkeen  nuorukainen  viimein  lausuikin:  "Olette  varmaankin  tullut  tänne
pyytääksenne jonkinlaista apua, ja me autamme, mikäli vain vähinkin voimme, se kuuluu
meidän  elämäntehtäväämme.  Voitte  siis  aivan  vapaasti  kertoa  meille  huolenne,  ja  me
pyrimme  auttamaan  parhaamme  mukaan.  Tosin  taloudellisissa  vaikeuksissa  me  olemme
melkoisen voimattomia, mutta kaikkia muita pulmia pyrimme ratkomaan mikäli vain siihen
pystymme." 

"Ensinnäkin", Alec vastasi,"pyjtäisin että sinuttelisit minua, ja että minä saisin sinutella
sinua. Minusta on epämukavaa puhua noilla kohteliailla koukeroilla." 

"Se käy hyvin päinsä, se suorastaan ilahduttaisi minua," nuorukainen vastasi. Ja oli myös
selvästi  ilahtuneen  näköinen.  Monta  kertaa  avunpyytäjät  olivat  hyvinkin  hankalia
keskustelukumppaneita,  ja  heidät  sai  sanomaan  ensimmäisen  sanansa  vasta  pitkällisen
taivuttelun jälkeen. 

Oli vielä hetken aikaa hiljaista, kunnes nuori mies jatkoi: 

"Teillä  -  anteeksi  -  sinulla  on  ilmeisesti  jonkinlainen  ongelma,  jota  et  pysty  itse
ratkaisemaan. Sen vaikutelman ainakin minä sain tänne tulostasi, vaikka tulitkin sisälle kuin
tavallinen turisti. Mutta vaatteistasi päätellen olet tänä aamuna tehnyt jotakin muutakin kuin
vain kävellyt mukavasti pitkin Fysikon Cityn katuja." 

Vasta nyt Alec huomasi miten tuhruiset hänen vaatteensa tosiaan olivat. Aikaisemmin hän
ei ollut kiinnittänyt siihen mitään huomiota, mutta nyt mainittaessa hän näki, kuinka hänen
takkinsa  hihoissa  oli  savea,  samaten  kuin  takin  rinnustassakin.  Kengät  olivat  liejuiset
kastelurenkaan ojassa makaamisen jäljiltä, ja sukat olivat vieläkin kosteat. Lahkeensuissa oli
vielä  jälkiä  bakteerilietteestä,  vaikka  hän  viljelylaitoksen  putkessa  piileksiessään  olikin
mandollisuuksien mukaan välttänyt koskettamista lietettä. 

Ja  nyt  Alec  tuli  ajatelleeksi,  etteivät  ihmiset  kadulla  olleet  varmaankaan  tuijottaneet
pelkästään hänen outoa käyttäytymistään. Myös suttuinen ulkonäkö olisi kiinnittänyt kenen
tahansa huomion. Oli suorastaan hämmästyttävää,  että hänet yleensä oli päästetty sisälle
virastorakennuksen taidehalliin. Siinä oli ehkä auttanut se, että lipunmyyjä oli tunnistanut
hänet  Alec  Hariadaniksi.  Ehkä  suurelle  tiedemiehelle  sallittiin  aika  vapaamielinenkin
pukeutuminen. 

"Niin. Olen kyllä tehnyt jo kaikennäköistä muutakin tämän aamun kuluessa," Alec aloitti
varovaisesti. 



Tosiaan hän oli tehnyt muutakin. Hän oli paennut enemmän kuin oli koko aikaisemmassa
elämässään  paennut  yhteensä.  Hän  oli  maannut  pelto-ojassa,  ja  kiipeillyt  katoilla,
poukkoillut bakteerinviljelylaitoksen koneiden keskellä, ja kyyhöttänyt likaisessa putkessa,
joka  oli  täynnä  bakteerimassaa.  Tämä  aamu oli  kuin  suoran  dekkarifilmistä,  paitsi  että
luultavasti takaa-ajajat eivät olleet poliiseja. Ja ainakin sen Alec voi sanoa varmaksi, ettei
pakoon juokseva ollut ainakaan kovin suuri rikollinen. 

"Se  minun  ongelmani,  sitten.  Minua  ajetaan  takaa,  eikä  minulla  ole  pienintäkään
aikomusta jäädä kiinni." 

Hän oli sanonut sen! Alakerran ruokasalissa hän oli ollut varma, ettei sitä saisi sanoa täällä
oleville. Hän oli jopa ollut varma, että sen sanominen olisi hyvin vaarallista. Mutta nyt hän
oli sanonut sen kuin parhaalle ystävälleen, jonka tietää välittömästi ymmärtävän tilanteen.
Hän jopa sanoi sen kuin odottaisi, että nuorukainen kertoisi hänelle, keitä hänen vainoajansa
olivat. 

"Entä  kuka  sinua ajaa  takaa?" nuorukainen kysyi  peittäen  varsin taitavasti  kasvoilleen
ilmestyneen hämmästyksen ilmeen. Ajatteliko hän kenties, että Alec oli jokin murtovaras,
jota koko kaupungin poliisilaitos jahtasi? 

"Sitä minä en tiedä itsekään." 

"Mistä  sinä  sitten  päättelet,  että  sinua  metsästetään?"  nuorukainen  kysyi.  Nyt  hänen
kasvoillaan ei näkynyt hämmentymisen merkkejä. Kummallista. Aivan kuin koko tilanne
olisi selvinnyt hänelle, kun hän kuuli, ettei Alec tuntenut takaa-ajajiaan. 

"No se  on  kieltämättä  vähän  outo  juttu.  Tuntemattomat  tyypit  ovat  jandanneet  minua
ympäri kaupunkia koko tämän aamun. Minä en tiedä, keitä he ovat, he ovat vain mustiin
kaapuihin pukeutuneita aivan tavallisen näköisiä ihmisiä. Minun laskujeni mukaan heitä oli
yksitoista, mutta heitä saattaa kyllä olla enemmänkin." 

Alec ei halunnut mainita sitä, että takaa-ajajat leijuivat hivenen maanpinnan yläpuolella ja
kulkivat  viidenkymmenen  kilometrin  tuntinopeudella.  Se  olisi  varmasti  jo  liian  paksua
kerrottavaa kenelle tahansa. 

"Siis  nämä  mustat  kaapumiehet  ovat  ajaneet  sinua  takaa.  Ja  ilmeisesti  nuo  likajäljet
vaatteissasi ovat piileksimisen jäljiltä?" 

"Nimenomaan." 

"Kertomuksesi on tosiaan aika kummallinen. Sinulla ei siis ole tietoa siitä,  keitä nämä
andistelijat ovat?" 

"Ei. Paitsi että he kaikki kuuluvat Fysikon Cityn fysiikan laitoksen työntekijöihin. Mutta
se  ei  auta  paljoa,  koska  he  ovat  kai  jokaikinen  tulleet  sinne  vasta  kuluvan  kuun
seitsemäntenätoista, eli siis eilen." 

Seitsemästoista päivä oli  tosiaankin ollut  eilinen,  vaikka Alecista tuntui,  että  siitä  olisi



ollut jo monta viikkoa. 

"Tuo sanasi antaa ymmärtää, että he palkkautuivat fysiikan laitokselle vain ajaakseen sinua
takaa?" kysyi mies edelleen. "Entä miksi juuri fysiikan laitokselle? Mitä tekemistä sinulla
oli siellä?" 

Nyt Alec muisti, ettei hän esiintynyt täällä omana itsenään, vaan miehenä nimeltä Aron
Halderdan. Nuorukainen ei näyttänyt myöskään tuntevan hänen kasvonpiirteitään, mikä oli
aivan luonnollista ottaen huomioon Alecin töhryinen pukeutuminen. Siispä hänellä oli syytä
kysyä, mitä Alec oli tehnyt fysiikan laitoksella eilen. 

"Minä  olen  paikallinen  assistentti,  vaikka  sitä  ei  varmastikaan  uskoisi  likaisista
vaatteistani", Alec yritti keksiä mahdollisimman luontevan tuntuista selitystä. "Mutta minun
asemani ei ole mitenkään merkittävä, joten minun on tosiaankin vaikea ymmärtää, miksi
kukaan haluaisi saada minut kiinni." 

"Kidnappaus ei kai tule kysymykseen?" 

"Ei. Minä en ole millään lailla arvokas, ja kaiken lisäksi paikalliset säännökset kieltävät
maksamasta  mahdollisesti  vaadittavia  lunnaita  riippumatta  siitä,  miten  arvokas  siepattu
henkilö on." 

"Entä oletko sinä kuullut kenenkään salaisia keskusteluja, tai jotain vastaavaa? Sellainen
antaisi kenelle tahansa salaperäisiä hankkeita valmistelevalle aihetta metsästää sinua." 

Tätä mandollisuutta Alec ei ollut itse tullut edes ajatelleeksi. Näinhän tietenkin saattoi olla.
Tosin  hän  ei  muistanut  kuulleensa  tai  nähneensä  mitään  ainakaan  näin  suurisuuntaisen
operaation  arvoista.  Hän  ei  pitänyt  tapoinaan  kuunnella  avaimenrei'istä  tai  seurailla
toimintoja  ikkunoista  ja  tuuletusaukoista.  Se  oli  tyystin  sopimatonta  sivistyneelle
tiedemiehelle. Ehkä hän kuitenkin oli kuullut jonkin keskustelunpätkän tai nähnyt jonkin
tapaamisen, jota hän ei muistanut. 

"En ainakaan muista mitään sellaista", hän vastasi nuorukaiselle. "Mutta näin asia saattaa
aivan hyvin olla. Salahankkeiden suunnittelijathan eivät yleensä jätä mitään sen varaan, että
ulkopuolinen näkijä sattuisi unohtamaan näkemänsä." 

"No  jätetään  tämä  tuumiskelu  nyt  silleen.  Ilmeisesti  siis  haet  meiltä  turvapaikkaa
ahdistajiltasi, olen kai ymmärtänyt oikein?" 

"Aivan. Minä aioin ensin palata kaupungin eteläosaan, mutta tulin siihen tulokseen, että
takaa-ajajillani on siellä varmasti enemmän joukkoja kuin mitä täällä minun perässäni on
ollut tänä aamuna. Toisaalta minä tulin siihen tulokseen, että he välttäisivät väkijoukkoja,
joten minä tulin tänne." 

Alec jätti mainitsematta sen, miten hän varsinaisesti oli tänne joutunut. Hän ei kertonut
oudoista mieleenjuohtumista, joiden ansiosta hän nyt oli täällä. 

"Hyvä näin. Turvapaikan me tarjoamme ilomielin. Mutta luulen, että tajuat itsekin, ettet



voi jäädä tänne loppuiäksesi. Niinpä minä järjestän sinulle tapaamisen meidän johtajamme
kanssa, että hän saa selvän kuvan tästä jutusta, ja sitten voimme yrittää yhdessä sovittaa
juttua  paikoilleen.  Tietysti  paras  mandollisuus  olisi  saada  yhteys  takaa-ajajiisi,  ja
sopimusteitse  ratkaista  heidän  vainonsa  aiheuttavat  seikat,  mutta  se  tuntuu  aika
mahdottomalta  ainakin  tällä  hetkellä.  Mutta  katsotaan  miten  asiaa  voidaan  auttaa,  ja
keskustellaan siitä sitten lisää." 

Nuorukaisen  varsin  pitkän puheenvuoron jälkeen oli  lyhyen aikaa  hiljasta,  ennen kuin
Alec  kokosi  ajatuksensa  muistaen  kiittää  nuorukaista.  Häntä  oli  jäänyt  puheen  aikana
vaivaamaan se, että hän tosiaan voisi joutua jäämään aika pitkään, jollei saataisi selville,
ketä ahdistelijat olivat, ja mitä he tahtoivat Alecista.

"Kiitän sinua ystävällisestä tarjouksesta. Minun on ilmeisesti pakko nyt jaadä yhteisönne
vaivoiksi, mutta toivottavasti suotta sen minulle anteeksi. Ja pyrin luonnollisestikin kaikin
tavoin  itsekin  selvittämään  takaa-ajajieni  olemusta.  Miten  ja  milloin  voin  tavata  tätä
johtajaanne, että pääsemme käsiksi toimeen? Rauhallisuus tuntuu minusta jo kummalliselta,
vaikka sitä ei ole vielä kestänyt kuin tunnin verran. Mutta haluaisin tosiaan tietää, ketkä
minua ovat koko aamun ahdistelleet." 

"Puhun tästä hänelle Välittömästi, ja uskon, että voin järjestää tapaamisen tämän päivän
kuluessa," nuorukainen vastasi."Siihen asti voit kuluttaa aikaasi vaikkapa kirjastossamme,
joka,  uskaltanen sanoa,  on varsin  tyydyttävä valikoimaltaan.  Voin  johdattaa  sinut  sinne,
ennen kuin menen johtajan puheille." 

"Kiitos, mutta haluaisin ensin kyllä käydä vaikkapa suihkussa, jos se mitenkään sopii. Ja
tietenkin  vaatteenikin  ovat  aika  likaiset,  joten  jos  teillä  on  ylimäärisiä  vaatekappaleita
lainata siksi kunnes lähetän omani pesulaan ja saan ne puhtaiksi, olisin todella kiitollinen." 

"Totta  tosiaan.  Anteeksi  että  minä  unohdin  sellaisen  seikan.  Meillä  ei  tosin  taida  olla
käytettävissä juuri muita vaatteita kuin näitä meidän omia kaapujamme, mutta ei niissäkään
kai mitään varsinaista vikaa ole. Peseytymistilat täältä kyllä löytyvät. Ne ovat alimmassa
kerroksessa, eli siis kellarissa. Vienkin sinut sinne heti, ellei sinulla ole mitään sitä vastaan."

"Ei toki, päinvastoin. Kun on ottanut kylmän suihkun, ajatteleekin paljon selkeämmin." 

Niin  he  lähtivät  pienestä  huoneesta,  jossa  olivat  keskustelleet.  Ensin  he  laskeutuivat
portaita maanpinnan tasalla olevaan kerrokseen, ja kulkivat sitten lyhyen matkaa käytäviä
pitkin, ennen kuin tulivat kellariin vieville portaille.  Tästä he laskeutuivat kellariin,  joka
sekin vastoin nimeään oli täysin asumiskelpoisia tiloja, jopa parempia kuin ensimmäisen ja
toisen kerroksen huoneet. Saharassa ei kellari paljon voinut olla vettä tippuva luola, niin
kuin monissa muissa maailmankolkissa asianlaita usein oli. 

Nuorukainen johdatti  Alecin pieneen pukeutumishuoneeseen ja toi  hänelle samanlaisen
valkoisen vaatekerran, mikä hänellä itselläänkin oli yllään. 

Juuri kun Alec oli astunut suihkuhuoneeseen, huusi nuorukainen vielä hänelle: 

"Muuten, Alec, kuuma vesi tulee sinisestä hanasta ja kylmä punaisesta. Se on jonkinlainen



suunnitteluvirhe, mutta nykyisellään sille ei voi mitään. Joten avaa hanat oikein, ettet polta
itseäsi! 

Tämä oli aiheellinen huomautus, sillä Alec aikoi juuri avata sinisen hanan suurimmilleen
ottaakseen  ensin  kylmän  suihkun,  jolla  selvittäisi  päätään.  Yleensähän  kylmä  vesi  tuli
sinisellä merkityistä hanoista. Ja jos hän olisi ehtinyt avata sen, olisi hän varmasti polttanut
nahkansa pahan kerran. 


