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13. KIRJASTO 

Mutta nuori mies oli sanonut häntä Aleciksi. Aleciksi! Mistä hän voi tietä Alecin oikean
nimen?  Vai  oliko  hän  tunnistanut  Alecin  ulkonäön  perusteella  ja  oli  hienotunteisesti
vaiennut tunnistuksesta, koska tiesi Alecin haluavan pysytellä tuntemattomana? Mutta miten
hän silloin saattaisi tehdä niin pahan lipsanduksen, että noin vain kutsuisi Alecia oikealla
nimellä? 

Lipsandus tuntui hivenen kummalliselta, mutta Alec ei kiinnittänyt siihen tällä hetkellä sen
enempää huomiota. Ehkä hänen olisi pitänyt pohtia sitä, mutta se ei kuulu tähän, koska hän
ei sitä ryhtynyt pohtimaan. 

Alec  antoi  viileän  veden  hyväillä  itseään  ja  pyyhkiä  pois  raskaan  aamun  mukanaan
tuoman pölykerroksen.  Oli  mukava saada  ottaa  suihku,  kuten hänellä  aina  aamujumpan
jälkeen oli tapana. Ja kyllä aamuinen takaa-ajo kävisi mistä tahansa urheilulajista, paitsi että
se oli ollut henkisesti paljon rasittavampaa kuin esimerkiksi hiekkasäkin hakkaaminen. 

Suihkun  jälkeen  Alec  pukeutui  nuorukaisen  hänelle  tuomiin  valkoisiin  vaatteisiin  ja
muuttui siten itsekin aivan Auttavan käden jäsenen näköiseksi. Kukaan ulkopuolinen tuskin
olisi erottanut häntä seurakuntalaisten joukosta. 

Sitten hän käveli  pukeutumishuoneen edessä odottavan nuorukaisen luokse.  Sanaakaan
sanomatta  nuorukainen  johdatti  Alecin  takaisin  ensimmäiseen  kerrokseen,  ja  siellä
sijaitsevaan yhteisön kirjastoon.  Kirjasto  oli  mukava  kotoisa  huone,  jonka  kaikki  seinät
olivat  täynnään kirjoja,  lukuunottamatta  niitä  harvoja  vapaita  kohtia  joihin oli  ripustettu
mitä erilaisimpia mutta kuitenkin hyvin sopusointuisia taideteoksia. 

Kalustuksena kirjastossa oli suuri määrä mukavia nojatuoleja, sekä useita pöytiä. Pöytiä
käytettiin luultavimmin yleensä kirjojen kirjoittamiseen ja tutkimiseen, mutta kaipa ne aivan
yhtä  hyvin  soveltuivat  ajanvietelukemiseen.  Saivathan  kaikki  Auttavan  käden  vieraat
kuluttaa  muuten  mahdollisesti  pitkäksi  käyvää  aikaansa  vaikkapa  lukemiseen  tai
kirjoittamiseen. Nytkin täällä oli muutamia seurakunnan autettavia, yhtenä heistä sama tyttö,
jonka Alec oli nähnyt aamiaispöydässä heti taloon tultuaan. 

Vieraiden  lisäksi  kirjastossa  oli  joitakin  Auttavan  käden  jäseniä,  jotka  kaikki  olivat
ahkerassa kirjoitustyössä. He olivat ilmeisen eteviä tiedemiehiä, jotka laativat selontekoja
tekemistään tutkimuksista. 

Alec oli lukenut useita eri Auttava käsi -seurakuntien, myös tämän seurakunnan, jäsenten
tekemiä  tieteellisiä  kirjoituksia,  jotka  aina  olivat  hyvin  korkeatasoisia.  Hän  oli  usein
joutunut  ihmettelemään,  miten  nämä ihmiset  pystyivät  niinkin  vaatimattomilla  välineillä
tekemään niin selkeätä tutkimustyötä. 



Ja  tietenkin seurakunnat  kirjoittivat  tieteiden lisäksi  myös filosofisia  kirjoituksia,  jotka
käsittelivät heidän omaa uskonnonfilosofiaansa. Ja nämä kirjat olivat niin eteviä,  että ne
soveltuivat  miltei  minkä  tahansa  uskontokunnan  luettavaksi,  mikä  suoraan  sanoen  on
melkoinen saavutus. 

Nyt Alec oli lähinnä kiinnostunut Auttavan käden olemuksesta ja filosofiasta, johon hän ei
aikaisemmin  ollut  ehtinyt  erikoisemmin  tutustua.  Niinpä  hän  valitsi  hyllyköistä
ensimmäiseksi käteensä Auttavan käden syntymisestä ja historiasta kertovan teoksen, johon
joku tämän seurakunnan jäsen oli lisäyksenä kirjoittanut paikallisen seurakunnan historian.
Toiseksi hän otti luettavakseen Auttavan käden etiikan perusteoksen, jota kannattaa mainita
yleistajuiseksi ja kenen tahansa luettavaksi sopivaksi. 

Nämä kaksi kirjaa löydettyään Alec valitsi yhden nojatuolin mahdollisimman syrjäisessä
osassa huonetta, niin ettei hän ollut kasvotusten kenenkään muun huoneessa olijan kanssa,
ja syventyi lukemaan. 

Historianteoksen oli kirjoittanut kymmenkunta vuotta sitten muuan mies nimeltä Hiron
Render.  Hän  oli  itse  ollut  yhden  Auttava  käsi  -seurakunnan  johtaja,  mutta  hän  oli
menehtynyt  jossakin  onnettomuudessa  vain  muutamia  viikkoja  teoksen  valmistumisen
jälkeen. Tämän seurakunnan historiasta kertovan osan oli ilmeisesti kirjoittanut paikallinen
johtaja, vaikka nimeä ei liitteessä mainittukaan. Varmaan työ oli katsottu niin pieneksi, ettei
tekijä välittänyt ilmoittaa nimeään, mutta tekstin tyyli kyllä kutakuinkin paljasti kirjoittajan. 

Uskonfilosofisen teoksen oli puolestaan laatinut aikoinaan koko Auttava käsi -järjestelmän
perustaja, Siron Morin. Siron Morin oli ollut varsin rikas mies, joka oli pyrkinyt saamaan
elämässään jotakin hyvää aikaan, ja niinpä hän oli perustanut Auttavan käden, ja antanut
sille tarvittavan alkupääoman. Hän oli elänyt jo toistasataa vuotta sitten, pian vietettäisiin
hänen kuolemansa satavuotismuistopäivää. 

Teoksen  ensimmäisellä  lehdellä  oli  mottona  omalaatuinen  lausahdus:  'Filosofia  ja
politiikka ovat miltei sama asia; filosofia pyrkii löytämään totuuden, pölitiikka kätkemään
valheen.' 

Auttavan käden idean Siron Morin oli saanut kolmissakymmenissä ollessaan, jolloin hän
oli ollut vähävarainen teollisuustyöläisen poika, itsekin tavallinen bakteerinviljelylaitoksen
työntekijä.  Mutta  hän  oli  innostunut  ideasta  niin  paljon,  että  oli  välittömästi  päättänyt
yksinkertaisesti rikastua niin paljon, että hänellä olisi varaa perustaa niinkin vaativa järjestö.

Hän  oli  ryhtynyt  yksityisyrittäjäksi  ja  perustanut  suurimmalta  osin  lainatuilla  varoilla
elektroniikkayrityksen,  joka  olikin  tuottanut  valtavia  voittoja.  Hän  onnistui  myös
palkkaamaan  joitakin  huippuluokan  suunnittelijoita,  ja  sai  yrityksensä  käyttöön  joukon
erinomaisia keksintöjä, jotka pienillä menoilla tuottivat suhteellisen suuria voittoja. Vajaan
kahden vuoden kuluttua hänellä oli riittävästi varoja, jotta hän voi luovuttaa ensimmäisen
rakennuksen Auttava käsi -yhteisön tiloiksi. Tätä ennen hän oli jo puhunut ajatuksestaan
useilla  tuttavilleen,  jotka  olivat  etsineet  ihmisiä,  jotka  olisivat  halukkaita  tällä  tavoin
palvelemaan inhimillisyyttä. 



Halukkaita  löytyikin  useita  kymmeniä,  ja  ensimmäinen  seurakunta  saatiin  pystyyn
välittömästi  sen  jälkeen kun tilat  oli  saatu  käytettäväksi.  Tässä  vaiheessa  Siron  kirjoitti
Auttavan käden periaatteet  ja  tehtävän selvittävän  kirjan,  joka  Alecillakin  oli  vierellään
pöydällä odottamassa lukemista. 

Mutta  Siron  ei  suinkaan  lopettanut  toimintaansa  siihen,  vaan  ryhtyi  välittömästi
suunnittelemaan  toisen  seurakunnan  perustamista.  Ensimmäinen  seurakunta  syntyi
Yhdysvaltojen itärannikolle lähelle Coos Bayn kaupunkia, joten Siron katsoi aiheelliseksi
sijoittaa  toinen  aivan  muuhun  kohtaan  maailmaa.  Toinen  seurakunta  saatiinkin  vajaan
vuoden  kuluttua  ensimmäisen  perustamisesta,  tämä  sijoitettiin  muutaman  kymmenen
kilometrin päähän Söulista, Etelä-Korean pääkaupungista. 

Tämän  seurakunnan  perustaminen  oli  jonkin  verran  ensimmäistä  vaikeampaa,  koska
paikallisten  virkamiesten  saaminen  suopeiksi  hankkeelle  oli  jostakin  syystä  ollut
suhteettoman  vaikeata.  Lopulta  sekin  kuitenkin  oli  saatu  kuntoon,  ja  Siron  ryhtyi
välittömästi viemään suunnitelmiaan eteenpäin. 

Nyt alkoivat ensimmäiset vaikeudet, kun hänen elektronikkayrityksensä yht'äkkiä joutui
konkurssiin. Tämän syynä oli pelkästään huono asioiden hoito, mikä oli jäänyt erään Sironin
entisen työtoverin tehtäväksi sillä aikaa kun Siron itse ei ehtinyt huolehtimaan yhtiöstään.
Sironin onneksi kuitenkin kaksi hänen perustamaansa Auttava käsi -seurakuntaa tulivat jo
hyvin toimeen omillaan sen jälkeen kun tilat ja muut perusinvestoinnit oli maksettu. 

Siron itse oli joutunut aloittamaan työnsä alusta. Yritteliäänä miehenä hän onnistuikin, ja
oli jälleen muutaman vuoden kuluttua voimakkaassa nousussa olevan liikeyrityksen johtaja.
Ja  jälleen hän pystyi  voittovaroillaan viemään eteenpäin Auttava  käsi  -suunnitelmaansa,
perustaen viisi vuotta toisen jälkeen kolmannen yhteisön, tällä kertaa Belgiaan, joka tosin
oli  jo  niihin aikoihin  tehnyt  valtioliiton  Ranskan ja  Alankomaiden kanssa,  jolloin  nämä
kolme valtiota toimivat ulospäin kuin yksi ainoa yhtenäinen valtio. 

Vaikeuksia ei myöhemminkään puuttunut, mutta Siron puski aina niiden lävitse, ja hänen
kuollessaan Auttavan käden toimipaikkoja oli jo kahdeksan eri puolilla maailmaa. Sittenkin
Sironilta  jäi  jälkeen  varsin  suuri  omaisuus,  joka  luonnollisestikin  hänen  kuoltuaan  tuli
valtion, tässä tapauksessa Yhdysvaltojen, käyttöön. 

Sironin  kuoleman  jälkeen  monet  muut  perustivat  yksittäisiä  Auttavan  käden
jäsenjärjestöjä,  mutta  kukaan  ei  pystynyt  samankaltaiseen  suurtyöhän  minkä  Siron  oli
suorittanut.  Tämän  seurakunnan  oli  perustanut  sen  nykyinen  johtaja,  nimeltään  Rainer
Bartok. Hän oli kotoisin Unkarista, ja oli säilyttänyt sukunsa alkuperäisen nimen vastoin
yleistä tapaa. 

Merkillistä tässä seurakunnassa oli se miten se oli syntynyt. Yhtäkkiä oli vain tullut rikas
unkarilainen mies, joka oli ostanut tarvittavat tilat. Sitten hän oli parissa viikossa koonnut
ympärilleen viisikymmenpäisen yhteisön, johon ei enää sen jälkeen ollut otettu ainoatakaan
uutta  jäsentä.  Omituisinta  kuitenkin  oli  se,  että  jotkut  ennen  yhteisön  täyteen  lukuunsa
tulemista joukkoon pyrkineet nuorukaiset oli tylysti käännytetty pois. Sitä ei tosin mainittu
kirjassa, mutta Alec tiesi sen kuulopuheiden perusteella. 



Juuri  kun  Alec  sai  historiikin  päätökseen,  ja  oli  viemässä  sitä  takaisin  hyllyyn,  tuli
samainen nuorukainen kutsumaan häntä aterialle. Oli jo ruokailun aikakin, sillä vaikka Alec
ei ollutkaan lainkaan huomannut ajan kulumista, kello oli jo kolme iltapäivällä. 

Alec kysyi, miten tapaamisen johtajan kanssa saaminen oli edistynyt, mutta nuorukainen
vastasi vain, että hän oli puhunut asiasta johtajalle, ja että tapaaminen ilmeisesti voitaisiin
saada johonkin aikaan illalla. 

Alecia jäi ihmetyttämään se, mitä niin kiireisiä asioita tällaisen laitoksen johtajalla voisi
olla. Miksi hän ei ehtinyt tapaamaan vierasta, jonka välttämättä halusi tavata ennen kuin
monta monituista tuntia tämän tulon jälkeen. Ja toisekseen, miksi turvapaikan hakemiseksi
piti  niin  välttämättä  ensin  selvittää  johtajan  mielipide,  kun  johtajan  tapaaminen  ei
ilmeisestikään ollut normaalimenettely. Mutta tällä kertaa se näytti  olevan välttämätöntä,
joten hänen ei auttanut muuta kuin odottaa, ja odottaessaan hän voisi aterian jälkeen aivan
hyvin palata kirjastoon. 

Ruokailusali oli varsin lähellä kirjastoa, vain kahden oven ja pienen käytävänkulmauksen
jälkeen saavuttiin suoraan sen ovelle.  Tällä kertaa siellä oli  toistakymmentä henkilöä,  ja
myös  useita  seurakunnan  valkokaapuisia  edustajia.  Alec  herätti  jonkin  verran  huomiota
istuutumalla ruokailemaan muiden vieraiden joukkoon, olihan hänellä yllään seurakunnan
jäsenen valkoinen viitta, eivätkä seurakuntalaiset yleensä syöneet täällä. 

Nytkin  Alecille  tarjoiltiin  hyvin  nopeasti  ateria,  joka  todella  miellytti  Alecia.  Päivän
kuluessa hänelle oli ehtinyt tulla nälkä, vaikkei lukeminen kovin rasittavaa työtä olekaan. 

Syötyään Alec palasi kaikessa rauhassa kirjastoon vaihdettuaan ensin muutamia kohteliaita
huomautuksia muiden ruokailijoiden kanssa. Rakennus ilmeisesti oli paljon laajempi kuin
mitä Alec oli ajatellut sen olevan, koska muiden sanoista Alec sai selville, että täällä oli
käytettävissä muun muassa lääkärin vastaanottohuone, useita vieraiden käytettävissä olevia
yhden hengen huoneita, sekä monenlaisia ajanviettotiloja. Varmaankaan itselleen Auttavan
käden jäsenille ei jäänyt paljoakaan tilaa, mutta he eivät olleetkaan kovin vaativaista väkeä. 

Kirjastossa Alec nyt syventyi Siron Morinin luomaan ideologiaan, jonka hän täydellisesti
selvitti kirjassaan. Alec tosin piti kirjaa aika pitkäveteisenä, mutta kaipa filosofisen kirjan oli
oltava pitkäveteinen, että kaikki lukijat ymmärtäisivät sen sisällön ja tarkoituksen. 

Kirjansa  alussa  Siron  selvitti,  miksi  hän  alun  alkaen  oli  perustanut  Auttavan  käden.
Lapsuudessaan  hän  oli  joutunut  näkemään  valtavan  joukon  sekä  henkisessä  että
aineellisessa rappiotilassa olevia ihmisiä, sekä ihmisiä, jotka olivat vaikeuksien murtamina
ajautuneet itsemurhiin. Ja hänessä oli syntynyt halu auttaa tällaisia ihmisiä, halu perustaa
järjestö,  joka  voisi  tarjota  näille  ihmisille  neuvoja,  psykologista  apua,  ja  myös
mahdollisuuksien mukaan voisi järjestää heidän aineellisia olojaan auttamalla työpaikkojen
tai asuntojen etsimisessä, ja muussa vastaavassa. 

Niin hän oli päättänyt muodostaa Auttavan käden, vaikka tiesikin siihen tarvittavan suuria
varoja. Aluksi hän oli yrittänyt saada varakkaita tukijoita yritykselleen, mutta koska ei siinä
onnistunut,  hän  oli  itse  ryhtynyt  keräämään  varoja  perustamansa  elektroniikkayrityksen
avulla. 



Auttavassa kädessä oli monia piirteitä kristinuskosta, ja useista intialaisista ja japanilaisista
uskontokunnista,  mutta  se  toimi  konkreettisemmin  kuin  mikään  muu  järjestö,  eikä  se
pyrkinyt levittämaan uskontoaan, vaan tuomaan sen avulla apua ihmisille, mikä sekin oli
uskonnolla harvinaislaatuinen piirre. Jos Auttavaa kättä nyt voi sanoa uskonnoksi. 

Auttavan  käden  jäsenet  olivat  yleensä  naimattomia,  mutta  se  ei  ollut  mitenkään
välttämätön pykälä, ja luonnollisestikin naiset olivat seurakuntien jäseniksi yhtä tervetulleita
kuin  miehetkin.  Jostakin  syystä  miehissä  kuitenkin  oli  paljon  enemmän  halukkaita
ryhtymään tämänlaatuiseen toimintaan. Usein jäsenet olivat tulleet mukaan Auttavan käden
toimintaan, koska eivät halunneet elää tavallista elämää. 

Sironin filosofian ensimmäinen perusperiaate oli se, ettei ketään ihmistä saanut missään
olosuhteissa  vahingoittaa,  vaan  päinvastoin  tuli  aina  pyrkiä  kaikin  tavoin  auttamaan
kanssaihmisiä. Auttavan käden jäsenelle oli suorastaan rikollista jättää auttamatta jotakuta,
jos olisi sen voinut tehdä. Tästä periaatteesta oli järjestö alunperin saanut nimensäkin. 

Juuri  tämä  ajatus  Auttavassa  kädessä  erityisesti  miellytti  Alecia  samoin  kuin  monia
muitakin lukuunottamatta niitä,  jotka ajattelivat Auttavan käden tämän ajatuksen varjolla
suojelevan pakenevia rikollisia. Nämä epäilykset oli  suurimmilta osin poistanut Auttavan
käden  poliisien  kanssa  tekemä  sopimus,  joka  tosin  jonkin  verran  vaikeutti  järjestön
työskentelyä. 

Tämän työn lisäksi järjestö teki jonkin verran tutkimusta kaikilla tieteenaloilla. Mutta tiede
ei kai ollut missään tapauksessa päätarkoitus, vaan sitä tehtiin vain koska järjestön jäsenille
muuten  jäi  joskus  vapaa-aikaa,  jota  he  eivät  muuten  olisi  voineet  käyttää  mihinkään
hyödylliseen. Ja itseasiassa oli tunnustettava, että Auttava käsi oli jo pitkän aikaa ollut miltei
ainoa  tieteitä  eteenpäin  kuljettava  voima.  Viimeisinä  vuosisatoina  tutkimystyö  oli
kaikenkaikkiaan edistynyt hyvin vähän. Jopa avaruusmatkustus oli vieläkin lapsenkengissä,
vaikka  jo  1900-luvun  loppupuolella  oli  ennusteltu,  että  tähtienväliset  matkat  tulisivat
mahdollisiksi  muutamassa  vuosikymmenessä.  Mutta  ratkaisevia  keksintöjä  ei  ollut
vieläkään  tehty,  ja  tähtien  välillä  voitiin  liikkua  vain  hyvin  hitailla  aluksilla,  jotka
saavuttivat  nopeudessa  korkeintaan  kymmenen  prosenttia  valon  nopeudesta.  Ja  tällaisia
aluksia ei vielä voinut ajatellakaan miehitettäviksi. 

Järjestön  tärkeimpiin  tehtäviin  kuului  jumaluuden  etsiminen.  Monet  Auttavan  käden
seurakunnat  tutustuivat  intensiivisesti  kaikkiin  vanhoihin  ja  uusiin  uskontoihin,  joissa
esiintyi jonkinlaisia jumalia, ja etsivät sitten näiden jumalien yhteisiä piirteitä päämääränään
selvittää jumaluuden yleinen olemus. Tai siis, se mitä ihmiset käsittivät jumalalla. 

Yhteisiä piirteitä kaikkien uskontojen jumalilla olikin hämmästyttävän paljon, ja Auttavan
käden  jäsenet  olivat  jo  ehtineet  julkaista  monta  laajaa  teosta  jumaluuksista.  Auttavalla
kädellä itsellään ei ollut varsinasta jumalaa, _mutta hekin uskoivat korkeampaan olentoon,
jonka tarkempaan määrittelyyn ei kummallista kyllä ollut koskaan ryhdytty. 

Yleinen  mielipide  maailmassa  oli  jo  aikoja  ollut  sillä  kannalla,  ettei  tiede  sittenkään
pystyisi  selittämään  kaikkea,  ainakaan  inhimillisellä  tasollaan.  Monet  ihmiset  uskoivat
avaruuden  muukalaisjumaliin,  mutta  perinnäiset  jumalakäsitykset  olivat  kyllä  selvästi



tukevammalla pohjalla. 

Yhteisön  virkapukuna  toimivan  valkoisen  kaavun  sanottiin  kuvastavan  puhtaan
ajattelutavan  etsintää  ja  merkitystä.  Puhtaalla  ajattelulla  Auttavan  käden  perustaja  oli
tarkoittanut sitä, että korkein päämäärä oli hyvän aikaansaaminen, mikä oli miltei kaikkien
uskontojen päämääränä, ja missä toiset uskonnot onnistuivat paremmin, toiset huonommin.
Tai kuten Siron Morin sanoi asian kirjassaan: 'Jotkin uskonnot ovat rappeutuneet enemmän,
jotkin vähemmän.' 

Alec luki, tai pikemminkin selasi, kirjan kannesta kanteen vain saadakseen havaita, että
Sironin  ajatukset  inhimillisyydestä  ja  uskonnollisesta  käyttäytymisestä  olivat  miltei
samanlaisia kuin Alecinkin ajatukset. 

Vain siinä Alec oli eri mieltä Sironin kanssa, että Alecin mielestä jokainen ihminen oli itse
velvollinen etsimään oman keinonsa välttää henkisiä kriisejä, eikä kuten Siron sanoi, että
vahvempien oli  saatava heikommat ymmärtään inhimillisyyden merkitys niinkuin he sen
ymmärsivät.

Kun  Alec  oli  saanut  kirjan  pääpiirteissään  läpikäydyksi,  oli  kello  jo  kahdeksan,  tai
muutamaa minuuttia vaille. Alec alkoi jo olla väsynyt aikaisen ylösnousun takia, ja jatkuva
lukeminen  oli  rasittanut  hänen  silmiään,  niin  että  ne  nyt  olivat  punaiset  kuin  krapula-
aamuna. 

Niinpä hän nousi  tuolista ja  lähti  jalkojaan oikoakseen vähän kiertelemään ympäriinsä
seurakunnan rakennuksessa. Olihan nuorukainen sanonut, että täällä saisi liikkua vapaasti
lukuunottamatta  niitä  ovia,  joissa  erikseen  mainittiin,  että  pääsy  oli  kielletty.  Tietenkin
Alecia myös kiinnosti,  mitä kaikkea tähän rakennuskompleksiin sisältyi.  Hän itsehän oli
käynyt  vasta  ruokasalissa,  kirjastossa,  yhdessä  yläkerran  huoneessa,  ja  kellarin  yhdessä
peseytymishuoneessa, ja läpikäynyt suuren joukon käytäviä, jotka tuntuivat kiertelewän joka
puolella rakennusta. 

Kirjasto  oli  hyvin  lähellä  rakennuksen  päätyä,  kuten  pian  osoittautui.  Kun  Alec  lähti
kirjastosta ovesta, joka oli vastakkaisella seinällä kuin ruokasalille päin vievä ovi, hän tuli
lukusaliin, jossa olivat miltei kaikki maailman tärkeimmät lehdet. Siellä olivat löydettävissä
paikallisten  lehtien  lisäksi  muun  muassa  Yhdysvaltojen  ja  Neuvostoliiton  molempien
kymmenen suurinta sanoma- ja aikakauslehteä, ja niin edelleen. Ja tavanomaiset lehdistön
lisäksi saatavissa oli tietenkin myös suuri joukko tieteellisiä erikoislehtiä. 

Lukusalista toiseen suuntaan vievässä ovessa ilmoitettiin hienovaraisesti 'Pääsy kielletty',
ja  kahdella  muulla  seinällä  oli  pelkästään  ikkunoita,  joten  Alecin  oli  palattava  takaisin
kirjastosaliin, mistä hän lähti vaeltelemaan muualle rakennukseen toisesta ovesta. 

Käytävässä  tuli  ensimmäisenä  vastaan  ruokasalin  ovi,  jonka  Alec  ohitti  siitä
kiinnostumatta.  Seuraavaksi  hän  päätyi  tv-huoneeseen,  jossa  muutamia  ihmisiä  seurasi
ikivanhaa mustavalkoista lännenfilmiä. Aleckin pysähtyi hetkiseksi seuraamaan elokuvaa,
jossa parast'aikaa mahtavassa joukkokohtauksessa intiaanit ja ratsuväki taistelivat ainakin
Alecin näkemyksen mukaan ilman mitään syytä. Elokuvan tarkoituksena oli kai aikanaan
ollut osoittaa ihmisille, miten pahoja intiaanit olivat, ja toisaalta miten urhoollisia ja rohkeita



valkoiset sotilaat olivat. Alecista elokuva oli ällöttävä, tai ainakin pahan kerran naurettava.
Mutta niinhän monet satoja vuosia vanhat filmit pakostakin olivat nykyihmiselle. 

Muutaman minuutin jälkeen hän kyllästyi  sen katsomiseen,  ja  lähti  huoneesta  välttäen
melua,  ettei  häiritsisi  muiden  katselemista,  sillä  jotkut  näyttivät  tosiaan  olevan
kiinnostuneita elokuvasta, niin hölmö kuin se olikin. 

Alec lähti  harhailemaan eteenpäin pitkin  monimutkaista  käytäväverkkoa törmäillen  jos
jonkinlaisiin  paikkoihin.  Välillä  hän  jopa  joutui  lääkärin  odotushuoneeseen.  Keittiön
varastohuoneeseen hän sen sijaan joutui peräti kaksi kertaa, toisen kerran toiselta suunnalta
tullen, ja niin edelleen. Lopulta hän kuitenkin ajautui takaisin kirjastoon, koska ei löytänyt
mitään mielenkiintoisempaakaan paikkaa, missä kuluttaa aikaansa. 

Kirjastoon palattuaan hän käveli suoraa päätä lehtihuoneeseen, joka oli tyhjillään, joten
sinne  syttyivät  valot  vasta  kun  Alec  astui  sisälle.  Hän  otti  käteensä  tämänpäiväisen
paikallislehden, jota ei vielä ollut ehtinyt nähdä, ja ryhtyi selailemaan sitä. 

Takasivulta  hän  löysi  pienen  uutisen  siitä,  että  joku  kaupungin  asukas  oli  ilmoittanut
nähneensä  tuntemattoman  lentävän  esineen  liikkuvan  kaupungin  eteläpuolella
kuudennentoista  ja  seitsemännentoista  päivän  välisenä  yönä.  Silminnäkijä  oli  nuori
neitonen,  joka  oli  herännyt  keskellä  yötä  ja  oli  sattunut  vilkaisemaan  ulos  ikkunastaan
sytyttämättä  valoja.  Hän  oli  nähnyt  kirkkaan  punertavan  valon  nousevan  ensin
lineaarikiihdyttimen  takaa  (hän  asui  kaupungin  etelälaidalla  aivan  lähellä
hiukkaskiihdyttimiä), lentelevän sitten vähän aikaa kierrellen erämaan yläpuolella,  ja sen
jälkeen kohoavan hitaasti ylöspäin, kunnes se oli kadonnut kokonaan näkyvistä. 

Alec luki uutisen tarkkaan, sillä hän oli aina ollut kiinnostunut ufoista, vaikka ei ollutkaan
koskaan saanut mielestään tyydyttävää selitystä niille. Hän ei ollut taipuvainen uskomaan
siihen, että ne olivat harhanäkyjä, tai tavanomaisia ilmakehän ilmiöitä. Yleinen tiedehän oli
päätynyt tähän tulokseen, kun se oli jo parisataa vuotta epäonnistunut yrityksissään luoda
kunnollista  tähtienvälistä  liikennettä.  Tiedemiehet  eivät  yleensä  olleet  kovin  taipuvaisia
uskomaan ulkoavaruudesta tuleviin aluksiin. 


