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14. KESKUSTELU 

Kello oli jo hieman yli yhdeksän, kun nuorukainen tuli Alecin luokse kirjastoon. Alec oli
juuri  saamassa  päivän  lehden  selatuksi,  ja  oli  taittamassa  sitä  kokoon  asettaakseen  sen
takaisin telineeseen. 

"Nyt  me  olemme  viimeinkin  saaneet  järjestelyt  suoritetuksi;  joten  pääset  tapaamaan
johtajaamme  Rainer  Bartokia.  Minusta  hän  ainakin  vaikuttaa  hyvin  suopealta  sinun
asiallesi", nuorukainen sanoi heti Alecin luokse tultuaan. 

Nuori  mies  oli  etsiskellyt  Alecia  ympäri  taloa  kysellen häntä  kaikilta  vastaan tulevilta
talon  vierailta.  Hänen  oli  ollut  aika  vaivalloista  löytää  Alec,  koska  miltei  kaikki  olivat
nähneet hänet riippumatta siitä, missä osassa ensimmäistä kerrosta häntä kyseli. 

Mitkä ihmeen järjestelyt?  Alec  ajatteli.  Olivatko  he jo  ehtineet  tunnistaa  hänen takaa-
ajajansa,  vai  mitä  he  olivat  järjestelleet?  Mutta  jos  he  olivat  tunnistaneet  anhistelijat,
johtajalla  ei  silloin  pitäisi  enää  olla  mitään  syytä  tavata  Alecia.  Paitsi  ehkä  siinä
tarkoituksessa,  että  hän  ilmoittaisi  Alecille  tilanteesta  ja  käyttäisi  tätä  apuna  tilanteen
selvittämisessä. Ja tilanne saattoi olla aika mutkallinen järjestettävä, kun ottaa huomioon
takaa-ajajien erikoiset kyvyt. 

Pitäisikö  hänen  nyt  jo  kertoa  siitä,  kuinka  mustakaapuiset  hahmot  olivat  leijailleet
maanpinnan  yläpuolella  kuin  niillä  olisi  ollut  käytössä  antigravitaatioliidin?  Tuskinpa
mikään kaasutyynyjärjestelmäkään voisi luoda niin vakaata tyynyä, että sitä voisi käyttää
jalkaisin kulkevan miehen alla. Tai pitäisikö kertoa hahmojen suuresta nopeudesta? Sehän
kyllä tulisi mukaan ilman muuta samassa kuin gravitaatioliitimet. 

No, se selviäisi aikanaan sen mukaan, mitä johtaja sattuisi häneltä kyselemään. Oli vain
toivottava,  ettei  takaa-ajajien  ominaisuuksista  tulisi  puhetta.  Ja  ilmeisesti  ei  tulisi,  jos
Auttava käsi jo tiesi, ketkä häntä andistivat. 

Alec  vain  nyökkäsi  nuorukaiselle  ja  pyysi  tätä  johdattamaan  hänet  Bartokin  luokse
mahdollisimman nopeasti. Hän halusi vielä nukkuakin ensi yönä. 

Nuorukainen  vei  Alecin  ulos  kirjastosta,  ja  johdatti  hänet  jälleen  rakennuksen  toiseen
kerrokseen,  mutta  tällä  kertaa  toista  portaikkoa pitkin kuin aamulla.  Tämä portaikko oli
kapea, ja Alec huomasi, että sen alapäässä olevassa ovessa luki siististi tekstattuna 'Pääsy
kielletty'. 

Portaita he nousivat  toiseen kerrokseen, missä Alec havaitsi,  kuinka nuorukainen ensin
vilkaisi molempiin suuntiin käytävässä tarkistaen ettei ketään ollut näkyvissä, ennen kuin
johdatti Alecia edelleen. Tilanne alkoi huolestuttaa Alecia jo pelkällä salaperäisyydellään. 



Nuorukainen koputti varovasti ylhäällä olevaan oveen, ja astui sitten sisälle odottamatta
vastausta.  Hän odotti,  että Alec tulisi hänen jäljessään sisälle, ja sulki sitten huolellisesti
oven. Nuorukainen lausui kirjoituspöydän takana istuvalle noin kuudenkymmenen vanhan
näköiselle miehelle, joka ilmeisesti oli Rainer Bartok: 

"Tässä  Alec  Hariadan  nyt  on.  Sinä  tiedät  hänen  asiansa  samoin  kuin  minäkin,  joten
voinemme  aloittaa  sen  selvittämisen.  Käsittääkseni  on  ensin  syytä  kertoa  Alecille,
millaiseen liemeen hän on joutunut." 

Taas  Alec.  Hänet  siis  tunnettiin  täällä.  Mutta  Alecista  tuntui,  että  hänet  oli  tunnistettu
pikemminkin sillä perusteella, että hän oli tullut hakemaan turvapaikkaa, kuin sillä, että hän
yleensäkin oli aika monien ihmisten tuntema. 

Huoneessa oli laitteita, jotka Alecin mielestä eivät mitenkään soveltuneet uskonnollisen
yhteisön johtajan työhuoneeseen. Siellä oli radionkaltaisia laitteita, jotka kuitenkin näyttivät
hivenen  tavanomaista  lähetinvastaanotinta  monimutkaisemmilta.  Siellä  oli  myös
tietokoneen lukupäätettä muistuttava kuvaruutu, sekä ilmeisesti tähän liittyvä nauhakirjoitin.
Ja  monta  sellaista  välinettä,  joita  Alec  ei  onnistunut  tunnistamaan.  Ja  hän  oli  sentään
korkeatasoinen hiukkasfyysikko, jonka piti työnsä takia tuntea elektroniikkaakin tavattoman
pitkälle yli tavanomaisen kansalaisen tuntemuksen tason. 

"Niin, Alec", Rainer Bartok aloitti tavanomaiseen keskustelusävyyn. "Ehkä tämä järkyttää
sinua,  mutta  ensimmäiseksi  minun  on  joka  tapauksessa  ilmoitettava  sinulle,  että  mekin
kuulumme sinun andistajiisi." 

Ilmoitus ei suorastaan järkyttänyt Alecia. Tuntui kuin hän olisi aavistanut sen etukäteen.
Mutta se kummastutti  häntä,  sillä tällainen mahdollisuus ei ollut  missään vaiheessa edes
tullut hänen mieleensä. Mutta silti hänestä tuntui, että hän oli tiennyt sen koko ajan. 

"Sinun ei pidä kysyä, keitä me olemme tai mistä me tulemme. Se on ehkä vaikeata uskoa,
mutta joka tapauksessa me olemme sinun puolellasi ja yritämme selvittää sinut ulos tästä
jamasta.  Sitä  varten  sinun  olisi  uskottava  se,  mitä  me  sanomme,  ja  toimittava  meidän
ohjeidemme mukaan."

 "Totta tosiaan vaikea uskoa", Alec tuhahti. "Ensin te andistelette minua koko aamupäivän
ympäri kaupunkia, ja sitten annatte minun odottaa koko päivän aivan kuin mitään ei olisi
tapahtunut. Ja sitten tulette ja sanotte, että tandotte pelastaa minut itseltänne, ja pyydätte
vielä uskomaan." 

"Minä ymmärrän Sinun asenteesi, ja se on sinällään aivan oikea. Sitä on vaikeata oikaista,
koska  minulla  ei  ole  oikeutta  kertoa  läheskään  kaikkia  tosiasioita.  Mutta  sanottakoon
vaikkapa, että meidän joukoissamme on kaksi vastakkaista osapuolta. Toinen puoli haluaa
tuhota  sinut,  toinen  järjestää  sinulle  turvallisen  tulevaisuuden  hiukkasen  toisenlaisissa
olosuhteissa." 

Ei ollut lupa paljastaa! Siis tämä ei ollutkaan Alecin takaa-ajajien korkeinta johtoa, vaan
vain jonkinlainen väliaskelma. Mitähän mahtoivat olla  ne, jotka määräilivät tätä miestä?



Bartok  vaikutti  kaikin  puolin  äärimmäisen  itsevarmalta  henkilöltä,  jota  kenenkään  olisi
hyvin vaikea saada sopeutumaan hänen tahtonsa vastaisiin tehtäviin tai ajatuskantoihin. 

"Jos  te  kerran  kuulutte  niiden  joukkoon,  voitte  kai  kertoa  minulle,  miten  mustat
huppupäät,  jotka  andistivat  minua  tänä  aamuna  kastelualueilla,  pystyivät  liukumaan
maanpinnan yläpuolella?" 

"No sen voin sentään kertoa.  Tosin me olemme saaneet vasta aika vähän tietoja sinun
tämänaamuisista seikkailuistasi, mutta he ilmeisestikin käyttivät antigravitaatioliitimiä." 

"Mutta niitähän ei vielä ole keksitty? Ainakaan minä en ole saanut korviini mitään tietoa,
että joku olisi valmistanut sellaisia." 

"Niin. Gravitaatioliidintähän ei täällä tosiaan ole keksitty. Minä en voi selvittää sitä sen
tarkemmin, mutta voin kyllä sanoa, että he käyttivät nimenomaan sellaisia. Elleivät sitten
käyttäneet jotakin vielä monimutkaisempaa järjestelmää, mikä ajatus olisi sinulle varmasti
vieläkin oudompi." 

Täällä? Mitä tuo pieni sana saattoi tarkoittaa noin omalaatuisessa kohdassa? Tarkoittiko se
- Maassa? Olivatko nämä avaruusmiehiä, joita Alec oli jo useiden viikkojen aikana nähnyt
unissaan? Ei se voinut olla mahdollista. Se oli liian absurdia, liian kaukaa haettua. Mutta
mitä muuta se saattaisi tarkoittaa? Oliko jossakin maailmankolkassa edistytty näin paljon
muita pidemmälle ilman, että kukaan ulkopuolinen olisi saanut siitä tietoa? 

Jotain mätää tässä jutussa oli. Siitä ei päässyt yli eikä ympäri. 

"Kai  minun  on  kerrottava  sinulle  tuokin  mitä  juuri  ajattelit.  Kyllä  me  tulemme
avaruudesta. Mutta älä kysy siitä sen enempää. Minusta tuntui, että minun oli pakko kertoa
sinulle tuon verran, sillä se kuitenkin tulisi sinulle selväksi lähipäivien aikana, sitä ei näissä
olosuhteissa voida välttää. Mutta saanen pyytää, ettet kerro tätä kenellekään ihmiselle, me
emme nimittäin halua vielä tulla koko ihmiskunnan tuntemiksi." 

Ajattelit? Mies siis osasi ihan noin vain lukea ajatuksia. Vai näkikö hän ajatukset Alecin
kasvoista. Paremminkin niin, miten hänellä muuten olisi kanttia kertoa siitä Alecille ihan
pokkana. 

Mutta mutta. Hänhän oli sanonut olevansa avaruudesta tullut muukalainen, samaten kuin
että mustat hahmotkin tulivat avaruudesta. Mutta oliko siihen luottaminen? Olisi valtavan
paljon todennäköisempää, että hän valehteli, ja että he olivat jokin salainen maanpäällinen
järjestö.  Toisaalta,  eihän  mikään estä,  etteikö  avaruudessa  olisi  muitakin  asukkaita  kuin
maapallon  ihmiset.  Ja  se  selittäisi  kyllä  monia  asioita,  joita  ihmiskunnan  historiassa  on
tapahtunut, kuten nyt esimerkiksi tunnistamattomat lentävät esineet. 

Ja Rainer oli myös sanonut, ettei hän ollut saanut tietoa tämänaamuisista tapahtumista. Ja
nämä kaksi  vastakkaista  puolta.  Voisivatko maahan tulleet  avaruusmuukalaiset  riitaantua
keskenään? 

Epätodennäköistä.  Varmasti  vieraalle  planeetalle  lähetettävän  avaruusaluksen  miehistö



valittaisiin  äärimmäisen  huolellisesti  siten,  että  kaikki  miehet  varmasti  tulisivat  toimeen
keskenään. 

"Tuli  vielä  mieleeni:  Miksi  ihmeessä  juuri  minut  on  valittu  tämän  kahden  puolueen
taistelun välikappaleksi? Miksei ketä tahansa muuta ihmistä, tai mikseivät kaksi puolta voisi
taistella  ollenkaan  puuttumatta  ihmisten  asioihin?"  Alec  kysyi  suorastaan  pahantuulisen
tuntuisena. 

"Se kuvaus kahdesta puolueesta ei tosiaankaan ollut oikein onnistunut. Sanotaan vaikka,
että nämä kaksi vastakkaista puolta syntyivät sinun takiasi. Sen pidemmälle minä en voi
kertoa, se olisi jo vastoin saamiani ohjeita, mutta voitpahan ainakin olla ylpeä itsestäsi, kun
olet saanut aikaan näinkin suuria." 

Alecin takia? Mitä hän oli voinut tehdä niin tärkeätä, että avaruuden muukalaiset alkaisivat
toisaalta ajaa häntä takaa,  toisaalta yrittää pelastaa häntä takaa-ajajilta.  Ja mitä oli  hetki
sitten tarkoittanut lause: "Turvattu tulevaisuus hivenen erilaisessa ympäristössä.' 

Tarkoittiko se, että he aikoivat ottaa hänht mukaansa näytekappaleena ihmisestä? Ja että
osa halusi,  että näyte vietäisiin elävänä, osa että se vietäisiin kuolleena ja pakastettuna?
Hirvitys. Olisi kyllä aika jätkevää ottaa näytekappaleeksi tiedemies, ei sen puoleen. Mutta
miksi he sattuivat kääntämään katseensa juuri Aleciin? Miksi he ottaisivat juuri Alecin, eikä
esimerkiksi jotakuta psykologia tai biologia, joka tietäisi ihmisestä paljon enemmän kuin
Alec? 

Ja tämä jatkuva salaperäisyys. Voiko näihin tyyppeihin luottaa ollenkaan? Hehän voisivat
tehdä Alecille mitä tahansa. Ja he olisivat jo voineet tehdä, kun Alec oli ollut suojattomana
heidän majapaikassaan koko päivän. Kyllä nämä siis ilmeisesti tahtoivat suojella Alecia. Ja
hänen oli pakko luottaa heihin, jos hän yleensä halusi päästä eroon mustista miehistä, jotka
häntä ajoivat takaa. 

Mutta tämä seurakuntahan oli sentään jo kaksikymmenä vuotta vanha! Miten kummassa
jotkut sen jäsenistä voisivat olla avaruusmuukalaisia? Vai olivatko nämä ensin tarkkailleet
ihipiskuntaa  näin  kauan,  ja  halusivat  nyt  näytekappaleen,  kun  olivat  lähdössä  pois?  Ja
olivatko  silloin  kaikki  seurakunnan  jäsenet  näitä  muukalaisia,  vai  vain  johtaja  ja  tämä
nuorukainen? 

"Ovatko kaikki täällä seurakunnassa teikäläisiä, vai onko heistä osa tavallisia ihmisiä?"
kysyi Alec vaikkei erityisemmin välittänytkään siitä, mitä hänelle vastattaisiin. Se tuskin
muuttaisi hänen asemaansa millään tavalla. 

"Olemme.  Joka  ainoa  tämän  seurakunnan  jäsen.  Juuri  sen  takia  tämän  seurakunnan
alkuaikoina  käännytettiin  joitakin  hakijoita  pois,  että  saisimme  kaikiksi  jäsenkksi  omia
miehiämme." 

"Mutta jäsenethän otettiin vähitellen, ja kaupungin asukkaista?" 

"Kyllä tavallaan. Me solutimme nämä viitisenkymmentä miestä eri työpaikkoihin ympäri
kaupunkia, jotta he olisivat itseoikeutettuja maan kansalaisia, ja sitten he vain muutamien



päivien  väliajoin  tulivat  tänne  kuten  Auttavan  käden  seurakunnat  yleensäkin  keräävät
jäseniä." 

"Siis  kaikki  Auttava  käsi  -seurakunnat  eivät  ole  muukalaisia?  Eikä  Siron  Morin,  joka
järjestön alunperin perusti?" 

"Eivät  sentään.  Me  olemme  ainoa  tämänlaatuinen  seurakunta,  jos  se  tieto  sinua
miellyttää." 

Miellytti  se  tosiaankin.  Miksi  ihmeessä  mennä  pyytämään  apua  juuri  siltä  ainoalta
seurakunnalta, joka sattui kuulumaan hänen vihollisiinsa. Tai toisaalta kuuluu hänen ainoaan
tulevaisuudentoivoonsa. Fysikon Cityssähän oli toinenkin Auttavan käden seurakunta, joka
ilmeisesti  sitten  oli  aivan  tavanomainen.  Ja  miksi  Alec  ei  ollut  lähtenyt  kaupungin
eteläosaan, vaan oli jäänyt harhailemaan tänne? 

"Osaatteko te lukea ajatuksia, vai mistä sinä äsken tiesit, että minä ajattelin teidän tulevan
avaruudesta?" Alec kysyi vielä. 

"Osaamme kyllä. Me olemme jo seuranneet sinun ajatuksiasi koko ajan, ja voin vakuuttaa
sinulle, että tarkoituksemme ei ole viedä näyteihmistä minnekään. Ja että me olemme olleet
täällä paljon kauemman kuin mitä sinä aavistatkaan. Ja että ilman ajatustenlukutaitoa sinä et
edes olisi täällä, luulisin." 

"Mitä tuo tarkoitti?" 

"Yritän selittää.  Mikäli ymmärrän oikein, sinä olet tämän aamun kuluessa saanut koko
joukon outoja aavistuksia, jotka ovat johdattaneet sinua milloin minnekin, olenko oikeassa?"

"Juuri  noin  on  ollut.  Ensin  minä  kummallisesta  mielijohteesta  alunalkaen  lähdin  edes
pakenemaan mustia hahmoja. Sitten minä jäin kaupungin pohjoisosaan, vaikka alunperin
minusta tuntui järkevämmältä palata etelään. Ja sitten vielä ajauduin tänne tietämättä, mikä
tämä paikka oli." 

"No,  siis  jokaisella  noilla  kerroilla  sinua  on  johdateltu.  Ilmeisesti  näiden  yhdentoista
mainitsemasi hahmon joukossa on ainakin yksi, joka on sillä puolella joka haluaa järjestää
sinun asiasi muutoin kuin tappamalla sinut. Hän ilmeisesti sai sinut pakenemaan, ja johdatti
sinut tänne." 

Ahaa:  Tuon takia  siis  se  hahmo,  joka  näki  Alecin,  antoi  hänen paeta  kastelurenkaasta
kaikessa rauhassa. Mutta jos Alecia puoltavia oli ollut vain yksi, hänellä totisesti oli ollut
tuuria. 

"Ja tänne tultuasi saat kiittää onneasi," Rainer Bartok jatkoi, "että tämä nuori mies avasi
oven sinulle.  Täällä  nimittäin  minä  ja  hän  olemme ainoat,  jotka  haluamme saada  sinut
hengissä  ulos  tästä  tapahtumaketjusta.  Hän  on  alun  alkaen  estänyt  sinun  ajatuksiasi
kantautumasta muiden jäsentemme aivoihin, jotta he eivät ole voineet tunnistaa sinua. Jos
joku muu seurakunnan jäsen olisi tuntenut sinut, tämä olisi epäröimättä tappanut sinut. Nyt
sinä olet ehyenä täällä, ja pääsit vielä tänne minun huoneeseenikin, mutta nyt meidän pitäisi



vielä viedä sinua eteenpäin, jotta koko juttu voitaisiin selvittää loppuun." 

"Tuli mieleeni, mitä olivat järjestelyt, joita tämä nuorukainen sanoi teidän tehneen sillä
aikaa kun minä odottelin alhaalla?" 

"Siinä ei ole paljoa selittämistä. Me vain pyysimme neuvoja korkeammilta elimiltä. Me
emme näet saa toimia paljoakaan ilman korkeampien tahojen suoria määräyksiä. Mutta nyt
meidän on korkea aika ryhtyä selvittämään tilannetta." 

Bartok viittasi nuorukaisen poistumaan huoneesta, ja tämä lähtikin sanaakaan sanomatta,
sulkien oven huolellisesti jäljessään. Nyt Alec oii huoneessa kahden tämän oudon miehen
kanssa.  Olivatko järjestelyt  kenties niin  salaisia,  ettei  niitä  saanut kulla edes tämä nuori
mies,  joka  oli  koko  ajan  pitänyt  huolta  Alecista  aina  siitä  lähtien  kun  hän  oli  tullut
seurakunnan vieraaksi? 

"Niin. Näissä olosuhteissa sinun asioitasi ei enää voida järjestää muuten kuin että sinun on
päästävä meidän johtajamme puheille.  Se voi  tuottaa  huomattavia  vaikeuksia,  mutta  jos
pääset sinne saakka, loppu on oleva helppoa." 

"Entä  missä  tämä  teidän  johtajanne  majailee,  ja  onko  hän  minua  tuhoavalla  vai
pelastavalla puolella?" 

"Yksi kysymys kerrallaan. Hän tahtoo kyllä selvittää sinut ulos hengissä. Oikeastaan juuri
hän  jarjestikin  koko  sinun  pelastamisesi,  vaikka  olosuhteiden  pakosta  hänen  oli  myös
annettava määräys sinun tappamiseksesi. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta se
kyllä  tulee  selviämään aikanaan,  kunhan maltat  odottaa  siihen saakka  että  tapaat  hänet.
Minulla ei  ole oikeutta selvittää sitä  sinulle,  vaikka totta  puhuakseni minä haluaisin.  Se
nimittäin  saisi  sinut  uskomaan,  että  me  tosiaan  yritämme  järjestää  asiat  ainoalla
mahdollisella tavalla. Vaikka toisaalta se saattaisi yhtälailla saada sinut epäilemään. Mikä se
toinen kysymys olikaan? - Niin, me olemme juuri tulossa siihen, miten sinä pääsisit hänen
luokseen." 

"No,  kerro  ensin  suunnitelmistasi,  niin  minä päätän vasta  sitten,  jaksanko minä  uskoa
niihin, vai yritänkö itse jotakin muuta."

"Vaikein ratkaistava tässä näyttää olevan se, miten sinä päj_sisit ulos tästä rakennuksesta.
Ulko-ovelle asti  me voimme helposti  saattaa sinut sulkemalla ajatuksesi  kuulumattomiin
muilta  seurakunnan  jäseniltä,  mutta  sitä  kautta  ei  pääse  sen  pidemmälle."  Eikö  minun
ajatuksiani voi sulkea myös niiltä mustilta hahmoilta, jotka ilmeisesti odottavat minua oven
ulkopuolella?" 

"Tietysti  voi.  Onhan sinulla  ainakin yksi  puoltaja  heidän joukossaan,  joten  tämä voisi
piilottaa  ajatuksesi,  jos  sattuisi  havaitsemaan sinut  ensimmäisenä.  Täältä  asti  me emme
siihen pysty, koska tämänlaatuinen aivotyö on tehokasta vain hyvin lyhyillä välimatkoilla.
Mutta tämä olisi aika lailla tuurista kiinni, koska kaikki yksitoista tietävät, mistä etsiä sinua.
Ja koska he ovat koko aamun seurailleet sinua, niin he myös tuntevat sinut kasvonpiirteiltä,
joten  vaikka  jos  tämä  auttajasi  huomaisikin  sinut  ensimmäisenä  ja  piilottaisi  sinun
ajatuksesi, se ei auttaisi, jos joku muu yhdestätoista sattuisi näkemään sinut." 



"Eipä kuulosta houkuttelevalta. Eikö ole olemassa mitään muuta tietä?" 

"Sitä  meidän on nimenomaan etsittävä.  Ehkä olisi  mahdollista kuljettaa sinut johonkin
piilotettuna, vaikkapa pesulan autossa. Tietysti parempi olsi, jos voisit käyttää tunnelihissiä,
mutta valitettavasti  tähän rakennukseen ei  ole liitetty  hissiasemaa.  No,  pesulan vaunusta
sinua  tuskin  arvattaisiin  etsiä,  joten  olisi  mahdollista,  että  sinä  ehtisit  sen  alueen
ulkopuolelle, mistä ulkona odottavat vainoajat sinua haravoivat. Ja toisaalta he eivät tietäisi
sinun lähteneen täältä, joten he eivät myöskään keksisi yrittää tavoittaa sinun ajatuksiasi
autosta." 

"Milloin minä siinä tapauksessa pääsisin lähtemään?" 

"Siinä  onkin  tämän  mahdollisuuden  hankalin  kohta.  Nimittäin  pesulaan  viedään  täältä
seuraavat kerran tavaraa ylihuomenna, jolloin sinä joutuisit odottamaan täällä miltei kaksi
päivää. Ja sinä aikana saattaisi aivan hyvin joku jäsenistämme keksiä sinut. Ja toisaalta, jos
sinä lähtisit täältä ylihuomenna, joutuisit myös odottamaan monta päivää, ennen kuin sinun
olisi  mahdollista  päästä  meidän  tukikohtaamme,  sillä  yksi  yhteysalus  lähtee  tänä  yönä
joskus  kahden  aikoihin,  ja  sitten  seuraavan lähtöön on  aikaa  ainakin  viikko,  enkä  edes
pystyisi kertomaan sinulle tarkkaa lähtöaikaa." 

Yhteysalus!  Tukikohta:  Siis  ilmeisesti  näillä  oli  jonkinlainen  avaruusalus  tukikohtana
jossakin  kohdassa  aurinkokuntaa.  Ja  siellä  siis  toimi  tämä  korkeampi  johto.  Tukikohta
tuskin  voisi  olla  maata  kiertävällä  radaLla,  se  olisi  aivan  liian  helppo  havaita.  Ja  olisi
varmasti havaittukin, kun ottaa huomioon, että tukikohdan on täytynyt olla olemassa ainakin
kaksikymmentä vuotta. Mutta olihan aurinkokunta täynnä vapaata tilaa. 

Ja jos näiden yhteysalukset olivat todella nopeita, voisi tukikohta olla missä tahansa Pluton
radan takanakin, kun Pluton radallekin pääsisi vajaassa puolessa vuorokaudessa, jos kulkisi
vaikkapa puolella valon nopeudesta. Ja näin selittyisi sekin, että neuvotteluun tukikohdan
kanssa  oli  mennyt  koko  päivä.  Tosin  he  olisivat  siihen  saaneet  lähettää  vain  yhden
puheenvuoron suuntaansa, jos tukikohta oli Pluton radalla. Tai pari kolme puheenvuoroa, jos
se oli jossakin lähempänä. Ja tietenkin jos se olisi vaikkapa jonkin sisäplaneetan lähellä,
olisi mahdollinen miten pitkä keskustelu tahansa. 

"Siispä tuo keino ei ilmeisesti päde. Näyttää siltä, että minun olisi päästävä täältä jo tänä
iltana, ja vielä ehdittävä yhteysalukselle kahdeksi. Miten kaukaa tämä yhteysalus lähtee?" 

"Alus  on  meidän  tavanomaisella  laskeutumispaikallamme  noin  viisitoista  kilometriä
etelään kaupungin eteläisimmästä osasta." 

"Enpä taida sitten saada nukkua tänä yönä. Sinne ehkä ehtisi kävellen, jos minä pääsisin
lähtemään välittömästi. Autiomaan hiekka on aika hidasta käveltävää." 

"Tuskinpa  sinun  kannattaa  sinne  kävellä.  Sinun  on  saatava  jostakin  ilmatyynyalus,
sellaisethan ovat aika vaikeita havaita, jos niitä osaa käyttää taitavasti. Ja silloin sinun ei
tarvitse lähteä aivan heti. Mutta ensinhän meidän on keksittävä, miten sinä edes pääset pois
tästä talosta." 



"Eikö täältä sitten ole mitään muuta ulos menevää liikennettä ennen kuin tuo ylihuominen
pesulakyyti?" 

"Ei ole. Mutta tietenkin me voisimme järjestää jotakin. Se kyllä herättäisi epäilyksiä paitsi
niissä  yhdessätoista,  jotka  odottanevat  sinua  pihalla,  niin  myös  tavallisissa
kaupunkilaisissa." "Mutta parempaakaan mahdollisuutta ei tunnut olevan." 

"Ei niin, joten yritetään ainakin tätä." 

Bartok nosti puhelimen kuulokkeen pöydältään, ja puhui siihen muutamia hiljaisia sanoja,
joista Alec ei saanut selvää. 

"No niin. Minä pyysin, että Melin, siis tämä nuorukainen, joka äsken oli täälläkin, veisi
sinut  ulos  täältä  siinä  kahdeltatoista.  Hän  käyttää  tavallista  sähköautoa,  joka  meillä  on
käytettävissä milloin tahansa.  Näin sinulle jää riittävästi  aikaa etsiä sopiva tyynyalus,  ja
ehdit vielä sillä reilusti kahdeksi yhteysaluksen lähtöpaikalle." 

"Teillä ei ole siis käytettävissä ilmatyynyalusta?" 

"Valitettavasti ei ole. Emmekä me voi myöskään antaa käyttöösi painovoimaliidintä, koska
me emme itsekään saa käyttää niitä täällä yhteisössä, joten me emme myöskään säilytä niitä
täällä." 

"Kuinka nämä yksitoista sitten voivat käyttää liitimiä tänä aamuna?" 

"Se  oli  erittäin  harvinaislaatuinen  erikoistapaus.  Yleensä  liitimiä  ei  saa  käyttää
maanpinnalla  liikuttaessa,  mutta  nyt  niiden  käyttäminen  on  ilmeisesti  katsottu
välttämättömäksi." 

"No minne tämä Melin sitten vie minut täältä?" 

"Sen  sinä  voit  valita  itse  sen  mukaan,  mistä  uskot  parhaiten  saavasi  käyttöösi
ilmatyynyaluksen.  Minä  en  tosiaankaan  pysty  neuvomaan  sinulle,  mistä  niitä  olisi
löydettävissä." 

Mistä  voisi  saada  ilmatyynyaluksen?  Alec  ei  muistanut  ainoatakaan  tuttavaansa,  joka
sellaisen omistaisi.  Ne olivat  sentään varsin kalliita  laitteita.  Fysiikan laitoksen käytössä
niitä taisi olla pari kolme kappaletta, mutta ne olivat hyvässä suojassa laitoksen kellarissa,
niiden varastaminen oli melkoisen mahdotonta. Mutta eihän hänen tarvitsisi sitä varastaa!
Hän voisi sanoa yövartijalle, että tarvitsi liidintä jossakin työasiassa, ja vartija ilman muuta
antaisi aluksen hänen käyttöönsä. Tosin vartija olisi automaattinen, mutta sitähän oli aivan
yhtä helppo pettää kuin ihmistäkin, kun se kerran kykeni noudattamaan näppäiltyjä ohjeita. 

"Fysiikan laitokselta minä saisin tyynyaluksen aika helposti, luulisin," Alec sanoi,"joten
Melinin kai pitäisi viedä minut sinne."

"Käyhän se.  Sähköauto kadulla  keskellä  yötä  tulee  kyllä  herättämään huomiota,  mutta



sillehän  ei  nyt  voi  mitään.  Sinä  voit  sanoa  osoitteen  Melinille  itse  sitten  kun  lähdette
matkaan." 

"Seuraavaksi sinun olisi kai parasta näyttää minulle täsmälleen se kohta, mihin yhteysalus
on sijoitettu, muuten sinne voi olla aika vaikea löytää." 

"Aivan, aivan. Sen paikka ei tosin ole aivan kiinteä, se vaihtelee joitakin satoja metrejä
suuntaan jos toiseenkin, mutta tässä se yleensä on." 

Bartok osoitti  yhtä pistettä  pöydällään olevassa kartassa,  ja  Alec painoi  paikan tarkoin
mieleensä. 

"Sinun on parasta kiertää sinne eteläkautta, ja olla paikalla jo jonkin verran ennen kahta.
Kiertäminen on tarpeen siksi, että sinne lähtevät tänä yönä myös ne yksitoista, jotka aamulla
ajoivat sinua takaa, ja he luultavasti kulkevat suoraan kaupungista alukselle." 

"Eihän  minua  sitten  hyödytä  lainkaan  päästä  alukselle.  He  joka  tapauksessa  tappavat
minut, jos yritän liftata kyytiin." 

"Älä ota sitä leikin asiana, sillä se ei ole sitä. Sinun on piilouduttava yhteysalukseen, ja
niin hyvin ettei sinua löydetä.  He tuskin havaitsevat sinua, koska eivät arvaa etsiä sinua
sieltä. Mutta jos he huomaavat sinun ajatuksesi, he etsivät heti koko aluksen läpikotaisin, ja
siellä ei ole montakaan paikkaa, johon sinä voisit mennä piiloon." 

"Onko aluksella vartijoita ennen näiden yhdentoista tuloa?" 

"Ei ole, se ei tarvitse niitä. Aluksen ylitse voi aivan helposti kävellä sitä huomaamatta, se
on naamioitu niin hyvin." 

"Entä miten minä sitten löydän sen?" 

"Tämän laitteen avulla." 

Bartok  otti  kirjoituspöytänsä  laatikosta  pienen  harmaan  rasian,  jonka  kyljessä  oli
pikkuriikkinen näyttötaulu. 

"Tämä laite osoittaa sinulle aina, millä suunnalla ja miten kaukana alus on. Mutta sinun on
käytettävä  tätä  mahdollisimman vähän,  sillä  koska  tällä  voi  havaita  yhteysaluksen,  niin
myös jos yhteysaluksessa sattuu olemaan joku, hän voi havaita tämän laitteen ja paikallistaa
sinut sieltä käsin." 

Bartok ojensi rasian Alecille, joka sujautti esineen taskuunsa ensin vähän aikaa tutkittuaan
sitä, miten laite tehtävänsä teki, että osaisi käyttää sitä tarvittaessa. 

"Muuta  tässä  ei  kai  sitten  olekaan.  Lähdet  sitten  vähän  ennen  kahtatoista,  ja  menet
käytävään kirjaston eteen, niin Melin hakee sinut sieltä autolle. Nyt voit mennä vaikkapa
nukkumaan siihen saakka. Et varmaankaan oli nukkunut aika pitkään aikaan, mikäli oikein
arvaan?" 



"No en tosiaankaan ole. Minä nousin jo neljän aikaan aamulla, ja tuntuu siltä, että ensi
yöstä tulee aika rankka, joten uni lienee tarpeen." 

Juuri kun Alec oli lähdössä, ryntäsi nuori Melin huoneeseen edes koputtamatta. Hän riensi
heti Bartokin luokse, ja kuiskasi muutamia sanoja tämän korvaan. Ilmeisesti sanat tekivät
vaikutuksen Bartokiin, joka välittömästi huudahti: 

"Odotahan vähän, Alec. Nyt taisi käydä niin, että et saakaan kauneusuntasi. Melin ilmoitti
juuri, että yksitoista jäljittäjääsi ovat tulleet tänne alakertaan, ja sinut on tunnistettu. Niinpä
sinä et voi lähteä tästä huoneesta alakautta. Sinun lienee parasta lähteä välittömästi, mutta
nyt sinä joudut kiipeämään kattoja pitkin, ja joudut etsimään sen tyynyaluksen käyttöösi
jostakin muualta, sillä enää emme voi antaa edes autoa sinun käyttöösi." 

Bartokin  hätäinen  äänensävy  sai  Alecinkin  hermostumaan.  Luultavasti  mustat  hanmot
olivat juuri aikeissa tulla tänne ylös katsomaan, missä hän oli. 

"Ei  nyt  aivan  niinkään,"  Bartok  vastasi  Alecin  ajatukseen.  "He  tulevat  paremminkin
tarkistamaan, olenko minä jo tappanut tai tapattanut sinut. He ovat nimittäin vieläkin siinä
uskossa, että minunkin tehtäviini kuuluu tuhota sinut." 

"Miten minä sitten pääsen täältä pois?" 

"Sinun  on  kiivettävä  tämän  rakennuksen  katolle,  mutta  sen  pidemmälle  minä  en
valitettavasti voi sinua neuvoa. Katolle pääset ensin menemällä tuosta ovesta käytävään, ja
sitten vähän matkaa käytävää pitkin." 

Bartok osoitti ovea, joka oli vastakkaisella puolella huonetta, kuin se ovi, mistä Alec ja
Melin olivat alunperin tulleet tänne sisälle. 

"Sen jälkeen sinun pitää mennä sisään kapeasta ovesta, joka johtaa hätäuloskäyntiin. Se on
kuilu,  jonka seinämässä on tikkaat.  Tikkaiden yläpäässä oleva luukku on lukossa,  mutta
avain on sisäpuolella, joten sen ei pitäisi tuottaa minkäänlaisia hankaluuksia. Katolta vie
onneksi kävelysiltoja moneenkin suuntaan, joten pääset helposti muille katoille." 

Bartok avasi Alecille osoittamansa oven, toivotti hänelle hyvää onnea, ja sulki ja lukitsi
oven Alecin takana. Alec oli jälleen yksin. 


