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Apila-aukion läpi puhalsi pistävä viima. Se ei vaikuttanut häiritsevän
alueella puuhastelevia naisia, jotka pystyttivät kojuja kehotuksia ja
neuvoja toisilleen huudellen. Aukion oli oltava valmis huomiseen
mennessä, koska silloin Terra Unioniassa vietettäisiin kolmen harmaan kuukauden toista juhlaa, talvipäivänseisausta. Jo tänä iltana pinuslaisten ikkunoihin syttyisivät kolmen vele-valon sarjat, jotka loistaisivat seuraavat kolme päivää.
Tilia eteni kojuja ja naisia väistellen kohti Apila-aukion koillispäätyä. Ulkoisesti aukio ei ollut muuttunut juuri miksikään, mutta tänään
se vaikutti erilaiselta eikä vain nopeasti nousevien kojujen vuoksi. Tänään kaikki oli toisin. Tunne muutoksesta leijailikin kuin sakea pilvi
aukion yllä. Siitä huolimatta Tilia ei kuullut puolta sanaakaan sanottavan koko asiasta. Ehkä juuri siksi muutos olikin niin väkevästi läsnä.
Samassa hän aisti jonkun olevan läsnä, vaikkei kukaan hänen näköpiirissään vaikuttanut kiinnittävän häneen huomiota. Hän piti katseen
tiukasti edessään ja jatkoi kulkuaan aikaisempaa valppaampana. Jos
hänet löydettäisiin tästä ihmisvilinästä, hänen olisi vain hyväksyttävä
se. Hän oli auttamattomasti tarkkailijoittensa satimessa, josta ei juuri
nyt ollut ulospääsyä. Hän saattoikin ainoastaan yrittää elää asian kanssa ja löytää päivistään normaaleja hetkiä. Ne auttoivat häntä sietämään
kaikkia niitä epätavallisia asioita, joista hän ei enää päässyt eroon.
Tunne siitä, että joku kulki hänen kannoillaan, vain vahvistui. Tilia
ei hermostunut, koska tämä oli ollut jossain määrin odotettavissa.
Hänen olisi nimittäin pitänyt mennä kirjastoon tänä aamuna. Suunnitelmat olivat kuitenkin muuttuneet, eikä hän ollut katsonut aiheelliseksi antaa Lia Sanokselle selontekoa viime hetken käänteistä. Tänä
aamuna kirjastoa tärkeämpi asia oli suunnitelma, jota he olivat kaikessa hiljaisuudessa valmistelleet jo viikkojen ajan. Lia Sanos ei ollut osa
suunnitelmaa, joten nainen sai hänen puolestaan odottaa.
Tilia painoi kämmenensä takin taskua vasten. Hän tunsi kohouman
ja hengähti syvään. Hän oli kirjaston sijaan poikennut kansalaisrekisterissä ja anastanut sieltä tarvikkeita, joita nyt kantoi taskussaan.
Anamona, joka oli muistuttanut kansalaisrekisteristä jo edellisenä iltana, ei voinut lähestyä rakennusta tänä aamuna. Hän kartteli sekä kan-
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salaisrekisterin että Fagus Altus -salin eteen kerääntyneitä protestoijia,
haastattelijoita ja muita uteliaita sivustakatsojia, jotka olivat tänään
hänen kintereillään itsepintaisemmin kuin viikkoihin. Niinpä Tilia oli
tarjoutunut hoitamaan homman sillä aikaa, kun Anamona piti matalaa
profiilia hänen asuntonsa seinien sisällä.
”Apila-aukio vaikuttaa erilaiselta tänään”, kuului yllättäen Tilian selän takaa.
Tilia hengähti syvään. Hänen olisi jo pitänyt arvata, että kaikista
hänen tarkkailijoistaan juuri Lia Sanos tulisi hänen kannoilleen ja löytäisi hänet jopa täyden Apila-aukion vilinästäkin.
”Odotin sinua kirjastossa”, nainen jatkoi.
”Minulle tuli viime hetkellä muuta”, Tilia totesi taakseen katsomatta ja jatkoi kulkuaan.
”Aivan”, rouva Sanos lausahti. ”Kävit kansalaisrekisterissä.”
Tiliaa ärsytti, että nainen oli näin perillä hänen liikkeistään. Hänellä
ei ollut enää yksityisyyttä juuri lainkaan, ja se oli katkera pala niellä.
”Mitä haluat?” hän kysyi yhä aukiolla työskenteleviä naisia väistellen.
”Haluan, että pidät kiinni lupauksestasi”, kuului. ”Meillä oli sopimus.”
Tilia pysähtyi ja kääntyi kannoillaan kohdatakseen rouva Sanoksen
silmästä silmään.
”Olen pitänyt kiinni sopimuksestamme”, hän muistutti hiljaa.
”Olen saapunut luoksesi kaksi kertaa viikossa jo yli kahden kuukauden ajan.”
”Joten miksi päätit olla saapumatta tänään?” nainen kysyi. ”Mikä
kansalaisrekisterissä oli niin tärkeää?”
”Minulle tuli muuta”, Tilia toisti. ”Minulla on muutakin elämää
kuin meidän keskinäiset keskustelutuokiot. Tulen käymään kirjastossa
illalla.”
”Sinun aikasi ei ole minun aikaani arvokkaampaa”, Lia Sanos ilmoitti kylmästi. ”Olen tehnyt selväksi, että minulla on sinulle aikaa
vain aamuisin. Odotan sinua huomisaamuna.”
”Asia selvä”, Tilia sanoi ja käänsi taas naiselle selkänsä. ”Huomiseen.”
”Vielä yksi asia”, Lia Sanos keskeytti ja sai siten Tilian askeleet pysähtymään.
”Mitä?” Tilia kysyi naiseen katsomatta.
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”Älä kuvittele, että olet ainoa, joka joutuu venymään”, Lia Sanos
kuiskasi hänen korvaansa. ”Saimme tietää, että Boinan sisarkunta etsii
suojattiasi tänä aamuna.”
”Etsii?”
”Tämä ei ole mikä tahansa aamu”, Lia Sanos muistutti hiljaa. ”Mikäli se nuori nainen piileskelee yhä luonasi, hänen kannattaa pysyä
sisätiloissa vielä jonkin aikaa.”
”Mitä tuo tarkoittaa?” Tilia huolestui.
”Päätimme laittaa liikkeelle väärän vihjeen hänen liikkeistään ja
saimme kourallisen boinalaisia kiirehtimään hänen kannoilleen Jurineaan kamerat mukanaan. He nousivat hederaan noin puoli tuntia sitten. Heitä löytyy kuitenkin myös Fagus Altus -salin edestä agitoimassa
protestoijia. Älä siis unohda, mitä me teemme teidän hyväksenne.
Ekvivalenssi pitää lupauksensa, joten pidä sinäkin omasi. ”
Tilia katsoi olkansa yli ja näki rouva Sanoksen kasvoista, että nainen odotti kiitosta. Hänen oli kuitenkin hyvin vaikea antaa sitä juuri
nyt.
”Ja vielä yksi asia”, Sanos jatkoi. ”Asia, jonka olen ottanut puheeksi
jo useammin kuin kerran.”
”Niin?” Tilia kysyi, vaikka jo aavisti, mistä oli kyse.
”On aika tuoda sisarukset kirjastoon”, kuului.
”Ei”, Tilia kielsi tiukasti. ”Ei vielä.”
”Sinä et siitä päätä.”
”Ei vielä”, Tilia toisti kuolemanvakavasti.
Ja hän tarkoitti sitä. Suunnitelman kannalta oli ensisijaisen tärkeää,
etteivät Lenan työvuorot sotkeutuisi. Lenan oli pysyttävä partiointitehtävissä tavalliseen tapaan, ja heidän oli tiedettävä, milloin hän siellä
oli ja kuinka kauan.
Lisäksi ekvivalenssisotkusta kertominen tuntui Tiliasta muutenkin
kiusalliselta. Lemmus tiesi koko totuuden, mutta tytöt eivät. Eivät ainakaan vielä. Totuus oli, että hän oli suostunut Lia Sanoksen typeryyksiin ainoastaan siksi, että hän halusi löytää Hesternuksen teoksen
osan kirjaston kätköistä, ja myös Lemmus oli nähnyt sen tarpeeksi
painavaksi syyksi alkaa teeskennellä yhteistyöhalukkuutta. Vaalin tytöille Hesternus ei kuitenkaan merkinnyt mitään, joten kumpikaan
heistä ei ilahtuisi Lia Sanoksen kuvioihin sotkeutumisesta jonkin muinaisen tekstin tähden. Kumpikaan heistä ei haluaisi olla ekvivalenssin
kanssa missään tekemisissä, ei edes Anamona, joka oli jo edellisessä
synikiassa tietämättään hyötynyt tästä kasvottomien naisten erikoises-
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ta järjestöstä. Juuri he olivat puoltaneet Anamonan toista lakiehdotusta ja saaneet sen etenemään kolmen salin käsittelyyn.
”Etkö ole kertonut heille vielä mitään?” Lia Sanos kummastui.
”En.”
”Me olemme keskustelleet jo yli kaksi kuukautta. Mitä odotat?”
”Mikä kiire sinulla on?” Tilia kysyi puolestaan. ”Meillä ei ole kiire
mihinkään.”
”Katso ympärillesi”, Lia Sanos kuiskasi hänen puoleensa kumartuen. ”Maailma on muuttunut. Me emme odota enää vuosia. Me olemme jo odottaneet tarpeeksi.”
Tilia alkoi huolestua. Oliko hän sittenkin mennyt liian pitkälle Lia
Sanoksen kanssa?
”Minä kerron tytöille, kun aika on sopiva”, hän vakuutti ja toivoi
sydämensä pohjasta, että Lia Sanos uskoisi häntä. ”Toisin kuin sinä ja
liittolaisesi, minä tunnen heidät. Minä haluan olla se, jolta he asiasta
kuulevat. Niin on parempi, koska he luottavat minuun.”
”Niinhän sinä olet itsepintaisesti väittänyt”, Lia Sanos totesi. ”Ja
toistaiseksi minä olen kuunnellut sinua. Mutta myös minun kärsivällisyydelläni on rajat.”
Tämän sanottuaan nainen kääntyi kannoillaan ja lähti palaamaan
kohti aukion eteläpäätyä, mistä oli oletettavasti aukiolle saapunutkin.
Kun Sanos katosi väenpaljouden sekaan, Tilia jatkoi matkaansa huolestuneempana kuin aikaisemmin. Onneksi nainen ei ollut saanut selville syytä, jonka vuoksi hän oli poikennut kansalaisrekisterissä. Hän
joutuisi kuitenkin vielä ponnistelemaan pitääkseen suunnitelman Sanokselta salassa, siitä hänellä ei ollut enää epäilystäkään.
Kun Tilia pääsi aukion laidalle, hän kääntyi oikealle. Hän jatkoi loivaa ylämäkeä pitkin kohti koillista ohittaen sekä hyväntuulisia pinuslaisia että vakavakasvoisia rajavartijoita. Ruskeisiin univormuihin pukeutuneet naiset olivat nyt osa Pinuksen kaupunkikuvaa, ja kuinka
pitkään näin tulisi jatkumaan, sitä ei tiennyt kukaan. Moni kaupunkilainen kuitenkin vaikutti murheelliselta rajavartijoiden vuoksi. Jopa
teennäinen iloisuus, johon Pinuksessa ajoittain törmäsi, oli kadonnut
katukuvasta. Oli kuin rajavyöhykkeen ongelmat olisi raahattu Pinukseen saakka muistuttamaan heitä kaikkia siitä, että Terra Unionia oli
hauraampi kuin yksikään heistä olisi halunnut myöntää.
Viimein Tilia löysi kadulle, jonka varressa sijaitsi yksi Pinuksen
eläintarhan lukuisista aitauksista. Hän erotti jo kaukaa aitauksen edessä seisovan pitkän vihreälakkisen miehen. Tilian kasvoille nousi hymy,
ja hän painoi päänsä kätkeäkseen sen vastaantulijoilta. Sitten hän
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työnsi vasemman käden taskuun varmistuakseen, ettei ollut kadottanut kansalaisrekisteristä luvattomasti anastamaansa. Hän tunsi kaksi
ohuen ohutta lasilevyä kämmentään vasten ja hengähti syvään. Kun
hän luovuttaisi lasit, hän olisi tehnyt oman pienen osuutensa suunnitelman eteen.

***
Lemmus seisoi kahden talon väliin rakennetun aitauksen edessä. Se
oli paikka, jossa hän usein viipyili virastokeskukseen mennessään. Tänä aamuna hän katseli kahta naaraspeuraa ja vasaa. Vasa oli syntynyt
edellisenä kesänä, joten se oli yhä muuta laumaa hieman pienempi.
Emo oli kuitenkin jo vieroittanut sen, ja vasa oli siirtynyt kasvisravintoon. Huterasta alusta huolimatta se oli kasvanut nopeasti ja löytänyt
jalkansa, aivan kuten Lemmuksen suunnitelmakin. Suunnitelman tapauksessa epäsovinnaisesta ideasta oli vähän kerrassaan kasvanut uhkarohkea aikomus, ja vaikka sen kypsyminen vaati yhä työtä, he tulisivat kuitenkin jalkauttamaan suunnitelman ennen kuin kevät ehtisi
kunnolla edes lämmetä.
Hän havahtui vasemmalta puolelta lähestyvään hahmoon ja näki
naisen, joka todella antoi merkityksen menneisyyden virheille, joiden
vuoksi hän oli Terra Unioniaan saapunut niin kauan aikaa sitten.
Kohtaaminen näiden kivisten seinien rajaaman aitauksen luona ei
suinkaan ollut nyt sattumaa. Peurat ainoastaan tarjosivat heille tekosyyn seisoa hetken aikaa rinnakkain, eivätkä he olleet ainoita, jotka
olivat keksineet hyödyntää Pinuksen eläintarhaa näin. Lemmus oli todistanut lukemattomia kertoja vastaavia tapaamisia: kun nainen ja
mies seisoskelivat eläintarhan aitauksen edessä toisiaan muka tuntematta. Tässä kaupungissa näennäinen kiinnostus eläimiä kohtaan oli
helpoin tapa tavata toisen sukupuolen edustaja oman kodin ulkopuolella ilman, että se tulkittaisiin välittömästi arveluttavaksi kanssakäymiseksi.
”Sinulla on erilainen aamu”, Tilia sanoi hänen rinnalleen saavuttuaan.
”Onko?” Lemmus kysyi, ja hänen huulensa kaartuivat väkisinkin
hymyyn.
”Anamonan laki astui tänään voimaan”, Tilia muistutti. ”Pääset
Apila-aukiolle ilman, että kukaan tarkistaa henkilöllisyyttäsi.”
”Tulitko sitä kautta?”
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”Tulin.”
”Oliko tarkastuspiste yhä siellä?”
”Ei”, Tilia vastasi, ”ja aukio näyttää nyt paremmalta.”
”Sinun mielestäsi”, Lemmus naurahti peuroja yhä tuijottaen. ”Fagus Altus -salin edessä protestoivat pinuslaiset taitavat olla asiasta
toista mieltä.”
”He ovat auttamattomasti myöhässä”, Tilia muistutti. ”Synikia pidettiin jo yli puolitoista kuukautta sitten, ja matriarkkojen päätös pitää. Laki on laki ja tänään se on viimein totta Apila-aukiollakin.”
”Anamonan laki…” Lemmus huokaisi ja pudisteli päätään. ”Kun
tapasin neiti Avenan ensimmäistä kertaa, en totisesti uskonut että siinä naiivissa taurusialaisessa olisi ollut tarpeeksi sisua, saati tahtoa saada tämä koko kaupunki sekaisin.”
”Ja nyt pyydät häneltäkin vielä lisää”, Tilia sanoi.
Lemmus erotti hänen äänensävyssään huolen, ehkä hivenen moitettakin, ja hän ymmärsi mistä oli kyse. Hän tiesi koettelevansa Tilian
luottamusta aivan kuten hän koetteli myös Anamonan ja Lenan uskoa
häneen. Hänen ehdotuksensa oli ollut järjetön, ja kun hän oli saanut
muut tarttumaan siihen, hän oli alkanut huolestua itsekin. Niin moni
asia saattoi mennä pieleen, ja vastuu virheistä lankeaisi hänen harteilleen. Siksi hän oli harkinnutkin pitkään ennen kuin oli edes ottanut
ajatuksen suunnitelmasta esiin. Mutta se, mitä rajan takana oli ja mitä
siellä yhä tänäkin päivänä tapahtui, ei jättänyt häntä rauhaan, ja pian
hänen olisi kerrottava Tilialle ja tytöille koko totuus viimeisintä yksityiskohtaa myöten.
”Meillä jokaisella on osamme suunnitelman läpiviemiseksi. Suunnitelman viimeistely on kuitenkin minun tehtäväni, ja minä kannan vastuun, jos jokin menee pieleen. Siksi kai pyörittelenkin sitä mielessäni
lähes taukoamatta. Yritän nähdä kaikki muuttujat etukäteen, jotta vältymme yllätyksiltä.”
”Se ei ole edes mahdollista”, Tilia huomautti hiljaa. ”Muuttujia on
aivan liikaa.”
”Yritän silti”, Lemmus naurahti. ”Se on tapani työskennellä. Mutta
se minusta. Saitko sinä sen, mitä me tajusimme tässä vaiheessa suunnitelmaa tarvitsevamme?”
”Sain”, Tilia sanoi ja nosti käden taskustaan.
Hän vilkaisi vasemmalle, kunnes työnsi Lemmuksen kämmeneen
kapeat, laboratorioissa käytettäviä aluslaseja muistuttavat lasilevyt.
Hän toimi nopeasti, jottei yksikään heitä mahdollisesti tarkkaileva ulkopuolinen taho kykenisi erottamaan, mistä eleessä oli oikeastaan
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edes kyse. Vaihto onnistui hyvin, koska levyt olivat vain noin 10 senttimetriä pitkät, kolme senttimetriä leveät ja muutamaa millimetriä
paksut.
”Seurasiko sinua kukaan?” Lemmus kysyi ja työnsi lasilevyt omaan
taskuunsa.
”Valitettavasti Lia Sanos tietää, että kävin kansalaisrekisterissä,
mutta onneksi hän ei taida tietää miksi”, Tilia kertoi.
”Miten hän sai sen selville?” Lemmus kummastui.
”Jätin väliin aamuistunnon, ja kun en ollut kirjastossa juuri sillä
hetkellä, kun hän minua odotti, hän lähti perääni kuin vihikoira.”
”Ja hän onnistui jäljittämään sinut kansalaisrekisteriin?”
”Valitettavasti”, Tilia huokaisi.
”He ovat uskomattoman tehokkaita…” Lemmus totesi mietteliäänä.
Hän sekä ihaili että kammoksui Tiliaa häiritsevän naisjoukkion
voimaa. Niin kauan, kun heidän etunsa olivat ristiriidassa, ulkoisesti
herttainen ja harmaantunut kirjaston rouva oli potentiaalinen uhka.
Mutta jos he löytäisivät yhteisen sävelen, jos he halusivat samoja asioita, näennäisen viaton Sanos saattoi olla heille käsittämättömän arvokas resurssi. Sen oli osoittanut jo Anamonan edelliseen synikiaan
valmistelema lakiehdotus, joka oli saanut näiltä naisilta jopa neljä
puoltoääntä. Eduista huolimatta heidän oli kuitenkin päästävä Lia Sanoksesta ja hänen salaperäisistä liittolaisistaan eroon. Niin olisi parempi ekvivalenssin hullut tavoitteet tietäen.
”Oli tavallaan onni, että kansalaisrekisterin ulkopuolella oli tänään
protestoijia”, Tilia jatkoi. ”He herättivät huomiota ja sain liikkua rakennuksessa kenenkään huomaamatta.”
”Hyvä”, Lemmus totesi. ”Joskus sattuma on puolellamme.”
”Saitko sinä noudettua sen, mitä lasilevyjen lisäksi tarvitaan?” Tilia
kysyi nyt.
”Hoidin asian jo viime viikolla. Kävin hakemassa aineen moderaattorien toimistosta ennen kuin kukaan meistä edes tiesi, että Anamona
tarvitsee paketin jo tänään.”
”Entä tietääkö Anamona jo, minne jätät paketin?”
”Tietää”, Lemmus vakuutti. ”Hän odottaa pakettia Pinuksen aseman lokeroon ennen lähtöään, joten minun on syytä pian mennä.”
”Niin minunkin”, Tilia huokaisi. ”Työt kutsuvat.”
”Yksi asia vielä”, Lemmus kuitenkin sanoi.
”Mitä?”
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”Kotimaan suojeluvirastossa liikkuu mielenkiintoinen huhu, josta
meidän on syytä jutella tarkemmin vaikka vielä tänään illemmalla.”
”Mitä huhu koskee?” Tilia kiinnostui. ”Sen nimittäin täytyy olla jotain todella kutkuttavaa, jos otat sen puheeksi tässä ja nyt.”
”Se on”, Lemmus vakuutti. ”Kyse on yhdestä sekundantista, joka
haluaa erota toimestaan.”
”Mitä?” Tilia tyrmistyi. ”Erota?”
Tilian reaktio ei tullut Lemmukselle yllätyksenä, olihan hän ollut itsekin vähällä kuitata koko huhun perättömäksi. Hän ei muistanut vastaavaa tapahtuneen aikaisemmin, ei ainakaan niinä vuosina, kun hän
oli asunut Terra Unioniassa. Toki osa sekundanteista jäi toisinaan pidemmälle vapaalle uuden raskauden vuoksi, mutta yksikään matriarkkaa avustavista naisista ei ollut koskaan anonut tulla erotettavaksi. Sekundantin toimi oli arvostettu ja usein hartaasti toivottu. Siitä siirryttiin kohti muita matriarkan kamarin vastuutehtäviä, jopa kohti itse
matriarkaattia. Huhun mukaan eroa pyytänyt sekundantti halusi kuitenkin pois koko kamarista.
”Kenen sekundantti on kyseessä?” Tilia kysyi typertyneenä.
”Huhujen mukaan Taurusian matriarkan.”
”Eli kumpi sekundanteista on pyytänyt eroa?” Tilia kysyi nyt huomattavasti vakavammin.
Lemmus tiesi syyn Tilian vakavoitumiseen. Sama ajatus oli putkahtanut hänenkin mieleensä.
”Kumpi?” Tilia kysyi toistamiseen. ”Ursavian vai Pinian?”
”Käsittääkseni Pinian”, Lemmus vastasi viimein.
Tilia huokaisi syvään. Hänen kasvonsa yli pyyhkäisi tumma varjo, ja
Lemmus tiesi, mitä nainen ajatteli. Hän saattoi lähes kuulla sen. Pinian
sekundantin paikan aukeaminen oli paljon huolestuttavampaa kuin
ursavialaisen.
He seisoivat hetken hiljaisuudessa Tilian tuijottaessa Apila-aukion
suuntaan. Hänen punaiset hiuksensa hulmusivat kylmän tuulen puhaltaessa kohti länttä.
”Boinan sisarkunta”, Tilia sanoi viimein. ”Kun uuden sekundantin
haku alkaa, he ovat valmiita.”
”Todennäköisesti”, Lemmus totesi synkästi.
Tilia hengähti syvään ja pudisteli päätään. Pinian sekundantin lähtiessä boinalaisilla olisi ensimmäistä kertaa oikea mahdollisuus ujuttautua matriarkan vaikutuspiiriin, ja Lemmuksesta se oli kammottava ajatus. Hänestä oli lähes käsittämätöntä, että kyseinen marginaalissa
huudellut vastenmielinen ryhmä saattoikin nousta vakavammin otet-
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tavaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Lemmus oli aikaisemmin lähinnä nauranut sisarkunnan toiveelle kaataa matriarkkajärjestelmä.
Nyt hän ei enää nauranut lainkaan.
”Huhun mukaan tämä sekundantti olisi hakenut eroa jo reilut kaksi
kuukautta sitten”, Lemmus jatkoi.
”Mutta hän palvelee yhä matriarkkaansa?” Tilia kummastui. ”Mistä
viivytys johtuu?”
”Olen ymmärtänyt, että Taurusian matriarkka ei ole antanut hänen
erota”, Lemmus kertoi. ”Tai näin ainakin kuulin.”
”Voiko matriarkka estää sekundanttinsa eron?”
”Käsittääkseni sekundantilla on lain mukaan oikeus erota, mutta
näköjään matriarkka voi hidastaa prosessia merkittävästikin.”
”Minua kiinnostavat tämän eroamisen taustat.”
”Et ole ainoa”, Lemmus huokaisi. ”Kuulin tästä vasta eilen illalla,
joten en ole ehtinyt perehtyä asiaan paremmin. Tiedän vain, että tämän sekundantin nimi on Emiella Sava. Aion selvittää hänen taustojaan tänään.”
”Tee se varoen”, Tilia kehotti vakavasti.
”Se on aikomukseni.”
”Ja haluan kuulla heti, jos ja kun jotain selviää”, Tilia jatkoi vielä.
”Ihme, ettei rouva Sanos ole ottanut asiaa vielä puheeksi. Tiedän, että
Boinan sisarkunnan liikkeet kiinnostavat häntäkin…”
”Ehkä hän jo tietää, mutta ei ole syystä taikka toisesta halunnut
puhua asiasta kanssasi.”
”Se on mahdollista”, Tilia myönsi. ”Tule käymään illalla, niin puhutaan lisää.”
”Kyllä, rouva.”
Tilia naurahti ja pudisteli päätään. Sitten hän kääntyi viimein kannoillaan ja lähti jatkamaan matkaansa.
”Yksi juttu vielä”, Lemmus kuitenkin keskeytti.
Tilia pysähtyi ja katsoi häntä kysyvästi. Koska katu oli hiljainen juuri nyt, Lemmus päätti kertoa asiansa lähemmäs astumatta ja ääntään
madaltamatta.
”Emme ole kuulleet Marista pihaustakaan Lenan tapauksen jälkeen”, hän sanoi.
”Ja?”
”Ajattelin lähteä Linariaan tarkistamaan tilanteen.”
”Onko se varmasti tarpeellista?” Tilia kysyi varoittelevaan sävyyn.
”Mari on kuitenkin tottunut hyvin itsenäiseen ja itsekkääseen elämään.”
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”Tiedän.”
”Hän ei välttämättä tajua, että haluaisit kuulla hänestä välillä jotain”, Tilia lisäsi.
”Tiedän”, Lemmus vakuutti. ”Olin kerran hänen kaltaisensa, vai
oletko jo unohtanut sen?”
”Joka kerran, kun lähdet Pinuksesta ilmoittamatta ja ilman asianmukaista lupaa, syyllistyt luvattomaan oleskeluun kaupungin ulkopuolella. Onko tämä todella kiinnijäämisriskin arvoista?”
”Hiljaisuus kiusaa minua”, Lemmus sanoi. ”Sinä tiedät, etten pidä
epätietoisuudesta.”
Hän jätti kuitenkin kertomatta, että oli jo parisen viikkoa sitten julkaissut ennalta sovitun, tapaamista ehdottavan viestin Pinuksen ilmoituksiin. Hän oli turvautunut siihen, koska oli halunnut tuoreimpia
maailmanuutisia luettuaan Marin selostavan hänelle kansantajuisin
termein, mikä presidentti Sepiellan terveydentila mahtoi oikeasti olla.
Maailmanmedia kertoi toki yhdenlaista tarinaa, mutta totuus saattoi
kuitenkin olla jotain muuta. Hän ei ollut kuitenkaan saanut Marilta
viestiinsä vastausta, ja hän nyt halusi tietää täsmälleen miksi.
”Aion olla varovainen”, hän vakuutti vielä Tilian huolen huomatessaan. ”Olen aina ollut varovainen.”
”Hyvä on”, Tilia nyökkäsi ja hymyili vienosti. ”Tee, kuten parhaaksi näet.”

***
Anamona nosti jalkansa matalalle pöydälle ja nojautui sohvan selkänojaa vasten. Hän katseli siskonsa aikaansaamaa epäjärjestystä ja
hymyili. Kun he olivat äidin kuoleman jälkeen tyhjentäneet lapsuudenkodin, Lena oli halunnut pitää osan irtaimistosta itsellään. Nyt hänen asuntonsa oli täynnä tavaraa, mutta ehkä juuri siksi paikka olikin
Anamonasta niin kotoisa.
”Olet hiljainen”, Lena huomautti ilmestyessään makuuhuoneesta
Anamonan näköpiiriin. ”Oletko väsynyt vai ehtikö joku idiootti jo
ilkeillä sinulle tänä aamuna?”
”Ei ehtinyt”, Anamona naurahti. ”Sujahdin huppu päässä asemalle
ja kiersin katseet kaukaa. Olen jo oppinut kuinka välttyä tulemasta
huomatuksi.”
”En tiedä ollako tuosta vastauksesta hyvillään vai ei”, Lena sanoi ja
kiskoi univormunsa housuja jalkaan.
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Hän oli vähällä horjahtaa laatikkoon, joka näytti sisältävän sekalaista rajavartiostolle kuuluvaa tavaraa. Oliko laatikko sitten tulossa vai
menossa, sitä Anamona saattoi vain arvailla.
”Aina katseiden karttelu ei kuitenkaan onnistu”, hän jatkoi, vaikka
oli jo päättänyt, ettei viitsisi mainita Lenalle asiasta sanallakaan. ”Junassa minut huomattiin.”
”Saitko sentään istua rauhassa?” Lena kysyi vyötä kiristäessään.
”Sain, mutta yksi hieman vanhempi rouva tarkkaili minua paikaltaan melkein koko ajan. Se oli outoa.”
”Outoa miten? Eikö hän sanonut mitään?”
”Ei, eikä hän vaikuttanut vihaiselta tai halveksuvalta, kuten esimerkiksi boinalaiselta olisi voinut odottaa. Hän vain seurasi minua ja pelasi itsekseen joillain korteilla, joita hän pyöritteli käsissään taukoamatta. Välillä minusta vaikutti kuin hän ei olisi pelannut lainkaan. Tiedän,
että hän tajusi minun huomanneen hänen katseensa. Hän ei vain välittänyt siitä, eikä hän edes hillinnyt itseään vaan kävi matkan edetessä
yhä vain julkeammaksi.”
”Hän ärsytti sinua tahallaan?”
”Siltä se vaikutti, ja olin puolessa välissä matkaa vähällä vaihtaa
paikkaa. Harkitsin jopa jäädä pois kyydistä jollain pienemmällä väliasemalla ja odottaa seuraavaa junaa.”
”Mikset vaihtanut vaunua? Tilanne olisi voinut ratketa sillä.”
”Minun tuurillani olisin päätynyt vielä huonompaan tilanteeseen.
Nyt kyse oli vain yhdestä tuijottavasta tädistä.”
”Se nainen ei kuitenkaan missään vaiheessa edes yrittänyt lähestyä
sinua?”
”Ei, mutta hän taisi myös jäädä Avenaan.”
”Ei kai hän lähtenyt seuraamaan sinua?” Lena kysyi kulmiaan kurtistaen.
”En tiedä. En vilkuillut taakseni vaan kävelin tänne viivyttelemättä.”
”Outoa”, Lena totesi mietteliäänä ja istuutui hänen viereensä.
Anamona hengähti syvään ja tajusi olevansa odottamattoman huojentunut päästyään siskonsa luokse. Ehkä hän oli jo niin tottunut Pinuksessa vallitsevaan jännitteeseen, ettei enää kiinnittänyt siihen
huomiota. Avena oli kuitenkin kokonaan toisella sektorilla, ja täällä,
siskonsa asunnossa, hän pystyi näkemään selkeämmin, mitä Pinukseen oli oikeasti jäänyt.
”Ehditkö nähdä Lemmusta?” Lena kysyi nyt.
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Anamona kääntyi katsomaan siskoaan. Hän oli hieman yllättynyt,
että Lena kysyi juuri Lemmuksen perään.
”En”, hän vastasi. ”Hän jätti minulle paketin aseman lokeroon,
jonka lukon hän on onnistunut murtamaan.”
”Murtamaan?” Lena kiinnostui.
”Lokero oli päällisin puolin ehjä, mutta se avautuu ainakin tänään
sekä minun että hänen sormenjäljillään.”
”Miten Lem on onnistunut sen tekemään?” Lena mietti. ”Murtamaan sen lukon, nimittäin.”
Anamona kohotti hartioitaan. Hänellä ei ollut aavistustakaan, oliko
Lemmus onnistunut murtamaan lukon itse vai kenties jonkun avustamana. Hän tiesi vain, että lokero 2405 oli avautunut hänen kosketuksestaan, vaikkei sen varaus edes ollut hänen nimissään. Se oli hämäräperäistä, koska lokeron saattoi varata vain yksi henkilö kerrallaan.
”En ehtinyt jutella hänen kanssaan, koska tein päätöksen lähteä
kaupungista melko nopeasti. Ilmoitin hänelle aamulla, että olen lähdössä parin tunnin sisällä, joten jos haluamme Pinuksesta ulos paketin, josta on ollut puhe jo jonkin aikaa, jonkun muun on koottava se
tänään minun sijastani. Lemmus ilmoitti hetkeä myöhemmin, että paketti kasataan tänään ja että se odottaa minua asemalla viimeistään
kello 10.”
”Nopeaa toimintaa”, Lena totesi.
”Tilia poikkesi kansalaisrekisterissä minun sijastani”, Anamona lisäsi. ”Lemmus kai järjesteli sillä aikaa aseman lokeron kuntoon.”
”Aika ketterästi toimittu”, Lena lausahti.
”Miten töissä menee?” Anamona kysyi, koska Lena oli lähdössä
pian ja koska hän oli aidosti kiinnostunut kuulemaan vastauksen.
”Siinähän se”, kuului lyhyt vastaus.
”Et vaikuta innostuneelta palaamaan rajalle”, hän huomautti. ”Tarvitsetko lomaa?”
”Lomat on peruttu”, Lena ilmoitti kuin olisi puhutellut toista rajavartijaa. ”Pääsemme vapaalle ainoastaan sairaustapauksissa. Rajalle
meno ei kuitenkaan ole minulle ongelmaa, raja-asema viisi sen sijaan
on.”
”Ai?”
”Jos kuulen vielä kerrankin nimityksen Haukka Vaal, jonkun liha
alkaa tummua”, Lena totesi hampaitaan kiristellen ja nosti jalkansa
pöydälle Anamonan tavoin.
”Älä liioittele.”
”En liioittele!” Lena älähti. ”Mittani alkaa olla täynnä.”
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”Olet saanut jo yhden varoituksen väkivaltaisuuden vuoksi”, Anamona muistutti. ”Älä hanki toista. Kerroit itse, että vältit kurinpitomenettelyn vain täpärästi.”
Lena katsoi häntä, naurahti ja pudisteli päätään.
”Entä tilanne rajalla?” Anamona uteli.
”Mitä siitä?”
”Millaiset välit sinulla ja Lulla on tällä hetkellä?”
”Ihan hyvät varmaan.”
Vastaus jätti Anamonan epävarmaksi. Hän katseli siskoaan ja yritti
löytää lisävihjeitä hänen katseestaan ja olemuksestaan. Lena vaikutti
kuitenkin olevan sinut nykytilanteen kanssa, mitä se sitten käytännön
tasolla tarkoittikaan.
”Viime viikkoina hän on viettänyt paljon aikaa Gavialiksessa”, Lena sanoi.
”Niin olen ymmärtänyt Lemmuksenkin puheiden perusteella. Hän
on kuitenkin yhä sitoutunut suunnitelmaan?”
”Siinä käsityksessä minä olen.”
”Sitten annan sinulle tämän”, Anamona sanoi ja kaivoi taskustaan
pienen mustan nyytin. ”Käsittele tätä pakettia varoen.”
Lena tarttui nyyttiin, avasi sen nyörit ja pudotti mustan kankaan
kevyen sisällön kämmenelleen. Hän tarttui toisiaan vasten painautuneisiin lasilevyihin ja tarkasteli niitä valoa vasten, joka työntyi ikkunalasin läpi huoneeseen.
”Varoen”, Anamona toisti. ”Älä hajota sitä.”
”En hajota”, Lena naurahti, kunnes käänsi katseensa lasilevyistä
häneen ja katsoi häntä toruvasti.
Sitten he jäivät katselemaan lasilevyjä yhdessä tuumin, ja Anamona
saattoi erottaa läpikuultavasta pinnasta kolme tahraa, jotka hän tiesi
sormenjäljiksi. Sormenjäljet oli painettu jähmettyvään coacnesteeseen, kuten kansalaisrekisterissä oli tapana, ja siksi lokerossa
2405 oli ollut myös pieni nestettä sisältävä purkki. Sen Anamona oli
jättänyt Pinukseen. Lemmus saisi korjata vajaan coac-purkin talteen,
mikäli katsoi niin aiheelliseksi.
Lena laski kätensä ja huokaisi syvään. Hän tuijotti kohti ikkunaa,
kunnes pudisteli mietteliäänä päätään.
”Mitä?” Anamona kysyi.
”En pidä siitä”, Lena sanoi. ”En pidä suunnitelmasta lainkaan.”
”Tiedän. Me olemme kuitenkin luvanneet olla mukana. Nyt on liian myöhäistä syödä sanamme ja perääntyä.”
”Onko?”
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”On.”
”Ehkä niin”, Lena myönsi. ”En vain ole varma, onko suunnitelma
kaiken sen vaivan arvoista.”
”Lemmus osasi puhua vakuuttavasti”, Anamona muistutti.
”Liiankin. Onneksi meillä on vielä aikaa, koska tällä hetkellä avoimia kysymyksiä on liikaa. Niin moni asia voi vielä muuttua ja mennä
pieleen.”
”Meillä on parisen kuukautta”, Anamona sanoi. ”Hyvä niin.”
Hän saattoi kuulostaa varmalta, mutta todellisuudessa suunnitelmasta puhuminen sai hänet hyvin hermostuneeksi. Lenan ilmeinen
vastustus ei myöskään auttanut hänen jännitykseensä lainkaan. Pari
kuukautta oli lyhyt aika, kun suunnitelmaa oli laatimassa usea ihminen
eri puolilla rajaa.
”Aiotko jäädä Avenaan pidemmäksi aikaa?” Lena kysyi nyt.
”Pariksi päiväksi, mikäli se sinulle sopii.”
”Olen rajalla, joten asunto on sinun.”
”Hienoa.”
”Kuulostat siltä kuin et haluaisi palata Pinukseen.”
”En ainakaan tänään”, Anamona naurahti ja painoi takaraivonsa
sohvan selkänojaa vasten.
”Koska Anamonan laki astui tänään voimaan”, Lena huomautti ja
jäi tarkkailemaan hänen reaktiotaan.
”Ja siksi Iller käskikin minut lomalle”, Anamona kertoi kattoa tuijottaessaan.
”Hän sanoi sinulle niin?”
”Päin naamaa.”
”Pinuksessa ollaan siis ihan oikeasti taas kaduilla tämän lain vuoksi?”
”Sen takiahan minä kiersin Fagus Altus -salin ja kansalaisrekisterin
kaukaa ja tulin tänne.”
”Sitä lakiahan pitäisi oikeasti kutsua Lemmuksen laiksi”, Lena
huomautti.
”Totta”, Anamona totesi. ”Minä vain puolsin sitä. Paitsi, että saatoin hieman editoida ehdotuksen ensimmäistä versiota.”
”Hieman?” Lena naurahti ja katsoi häntä huvittuneena. ”Olisit
kuullut sen valituksen, kun hän kuunteli lakiehdotustaan Tilian luona.”
”Voin kuvitella”, Anamona sanoi huvittuneena.
”Nyt Lemmuksen nimi on kuitenkin häivytetty julkisesta keskustelusta kokonaan.”
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”Luulen, ettei miesyhteisön ulkopuolelta löydy montaa pinuslaista,
joka edes muistaisi, kenen nimissä ehdotus alun perin oli”, Anamona
arveli.
”Ja vain siksi, koska miehillä ei ole suurta merkitystä”, Lena lisäsi
päätään pudistellen. ”Suurin ongelma on huono nainen, joka rohkeni
lähteä uimaan vastavirtaan ja vieläpä julkeasti muiden silmien edessä.”
”Luulen, ettei lain unohdettu alkuperä häiritse Lemmusta enää”,
Anamona arveli. ”Rouva Iller on taas toista maata. Se nainen ei vaikuta pääsevän asian yli millään. Minusta alkaakin tuntua yhä vain vahvemmin, että päiväni kotimaan suojeluvirastossa ovat luetut.”
”Häh?”
”Julkisuuden valokeila ja kotimaan suojeluvirasto eivät ole toimiva
yhdistelmä”, Anamona huomautti.
”Eivät kai nämä sinua eniten inhoavat pinuslaiset tule etsimään sinua sieltä virastokeskuksesta?”
”Eivät ainakaan toistaiseksi, mutta tekemisiäni varmasti seurataan
tällä hetkellä tarkemmin kuin muiden kotimaan suojeluvirastossa
työskentelevien. Virallisestihan olen yhä oikeusviraston palveluksessa,
ja pian joku yli-innokas kyylä saattaa alkaa ihmetellä, etten tee mitään
konkreettista sen viraston eteen. Iller tuskin haluaa, että kukaan alkaa
syynätä työhistoriaani erityisellä tarkkuudella. Siksi hän jo teetättikin
minulla pari pienempää hommaa oikeusviraston puolella.”
”Hän peittää jälkiään.”
”Niin minäkin tekisin hänen asemassaan”, Anamona myönsi. ”Valitettavasti kun olen oikeusviraston kanssa tekemisissä, joudun myös
sietämään Ludisia Maroa.”
”Kuka hän on?” Lena kummastui.
”Epämiellyttävin pinuslainen, jonka kanssa olen koskaan joutunut
tekemisiin”, Anamona kertoi. ”Hän ei koskaan antanut anteeksi sitä,
että rouva Iller valitsi minut ’Illerin tytöksi’ hänen sijastaan, ja voin
kuvitella kuinka hän iloitsee jokaisesta lukemastaan jutusta ja kuulemastaan juorusta, jossa minusta puhutaan kielteiseen sävyyn.”
”Entä sinä?” Lena kysyi nyt. ”Haluatko sinä lähteä kotimaan suojeluvirastosta?”
Anamona kohautti olkapäitään. Hän ei tiennyt. Osa hänestä oli
mielissään siitä, että hänellä oli pääsy Terra Unionian salaisimpiin tietoihin. Osa hänestä taas halusi mahdollisimman kauas rouva Illeristä,
josta paljastui päivä toisensa perään yhä vain tummempia ja kylmempiä sävyjä. Siksi hän ei kai osannutkaan päättää, mitä mieltä loppujen
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lopuksi oli. Kummassakin vaihtoehdossa oli selvästi sekä hyvät että
huonot puolensa.
”Eikö tämä Iller jo kertaalleen sanonut, että vaikka lähtisit kotimaan suojeluvirastosta, et oikeasti enää koskaan pääsisi virastosta lopullisesti eroon?” Lena kysyi nyt.
”Siksi odotankin, että Iller siirtää minut takaisin oikeusvirastoon,
jossa hän voi yhä pitää minua silmällä.”
”Entä suunnitelma?” Lena kysyi. ”Jos puolet Pinuksesta rouva Iller
mukaan lukien kyylää tekemisiäsi, miten voit hoitaa osuutesi?”
”Minun pitää kai vain anoa vapaata, olinpa sitten kotimaan suojeluvirastossa tai oikeusvirastossa. Suunnitelman toteutus osuu lähelle
kolmen salin mietinnön julkaisua, joten moni varmaan odottaa minun
odottavan tulosta matalaa profiilia pitäen.”
”Ehkä, ehkä ei”, Lena huokaisi. ”Voi olla, että sinua etsitään haastatteluihin kahta hanakammin. Eli siinä on taas yksi epävarma tekijä,
joka voi horjuttaa suunnitelmaa.”
”Tiedän”, Anamona lausahti ja painoi päänsä siskonsa olkapäälle.
”Suunnitelmassa on aukkoja, emmekä me voi mitenkään ennakoida
kaikkea etukäteen. Lemmus ehkä kuvittelee kykenevänsä siihen, mutta
mahdotontahan se on.”
Samassa he havahtuivat, kun ovelta kuului koputus.
”Odotatko jotakuta?” Anamona kysyi.
”En”, Lena vastasi hiljaa.
Anamona hermostui. Ehkä hän oli ylivarovainen, mutta nykyään
odottamattomat koputukset kuulostivat hänen korviinsa ensisijaisesti
uhkaavilta.
Lena nousi sohvalta ja hiipi ovelle kevyesti kuin kissa. Hän kurkisti
ovisilmästä käytävään, muttei avannut ovea. Anamonan mielestä se ei
voinut olla hyvä merkki.
”Lena..?” hän kuiskasi.
”Oven takana ei ole ketään”, Lena ilmoitti hissukseen.
Anamonaa epäilytti silti.
”Älä avaa”, hän pyysi.
Lena katsoi häntä ja nyökkäsi. He odottivat hiljaisuudessa minuutin, pari, ja kun Lena varmistui, että käytävä oli tyhjä, hän avasi oven
varoen.
Anamona nousi sohvalta ja hiipi siskonsa luokse. Lena astui käytävään, katsoi vasempaan kohti portaikkoa ja sitten vielä oikealle käytävän päähän, kunnes käänsi taas katseensa Anamonaan ja pudisteli
päätään.
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”Mikä tuo on?” Anamona kysyi, kun hänen katseensa osui tummanruskeaan lattialistaan.
Listan ja seinän väliin oli työnnetty paperilta näyttävä liuska, ja
Anamona oli lähes varma, ettei ollut nähnyt sitä Lenan luokse tullessaan. Lena kyykistyi ja kiskaisi paperin irti. Se osoittautui taitetuksi
paperiarkiksi, jonka välistä paljastui erikoinen värikäs kortti.
”Näytä”, Anamona pyysi.
Lena nousi pystyyn ja ojensi kortin. Anamona jäi katselemaan sitä
kummissaan. Kortissa oli paljon värejä ja yksityiskohtia sekä alalaidassa sana ”Kaksoset”. Hän oli kuullut tällaisista korteista aikaisemmin.
Hän oli tainnut jopa nähdä vastaavia kortteja joskus vuosia sitten jonkun puolitutun syntymäpäiväjuhlissa. Mikäli hän muisti oikein, kortteja kutsuttiin nimellä ”Tarot”, mitä se sitten ikinä tarkoittikaan.
Korttiin piirrettyjä kaksosia tuijottaessaan Anamona tunsi vatsansa
kiristyvän. Kortti itsessään ei häntä hätkähdyttänyt vaan enemmänkin
se, minne kortti oli ilmestynyt. Se oli tuotu hänen siskonsa oven taakse ja vieläpä silloin, kun hän oli täällä. Se oli hyvin epäilyttävää.
”Kaksoset…” hän kuiskasi ja nosti katseensa Lenaan. ”Kuin me
kaksi.”
”Sanoit, että se junassa kyylännyt rouva pelasi korttia”, Lena muistutti.
”Totta.”
”Ja katso tätä”, Lena sanoi ja nosti taitetun paperin Anamonaa
kohti.
Paperiin oli kirjoitettu mustilla kirjaimilla:
Kaksi valintaa, joista kumpikin on yhtä hyvä. Asiat
liittyvät yhteen, joten tärkeintä on päätös.
Aika on tullut.
”Mitä puppua tämä on?” Lena kysyi ja suuttui silminnähden.
”Anna kun katson”, Anamona pyysi.
”Minulle riittää”, Lena tulistui ja löi paperin Anamonan käteen.
Sitten hän kurotti ovensa taakse, tarttui seinää vasten nojanneeseen
lattiaharjaan ja irrotti harjaosan yhdellä terävällä potkulla.
”Missä se akka on?!” hän huudahti vihaisesti ja astui takaisin käytävään harjanvarsi kädessään.
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”Mitä sinä aiot?” Anamona älähti.
”Se ämmä seurasi sinua Pinuksesta Avenaan asti ihan vain piruuttaan!” Lena huudahti niin, että hänen äänensä kantoi ainakin kaksi
kerrosta alemmas. ”Ja nyt hän kuvittelee, että minuakin voi kiusata
ihan miten lystää. Ja sehän nähdään! Minua eivät boinalaiset taikka
heidän hännystelijänsä säikyttele! Eikö teille pinuslaisille pelkureille
ole opetettu, ettei taurusialaisella tulella leikitä?!”
”Naapurisi kuulevat!” Anamona sihahti.
”Nyt sohaisitte väärään herhiläispesään, ämmät!”
”Emmehän me edes tiedä, onko tämä boinalaisilta!” Anamona
huudahti.
”Keneltä muultakaan?”
Anamona astui Lenan eteen.
”Anna olla”, hän pyysi. ”Ihan oikeasti. Kyse on vain yhdestä hölmöstä kortista. Lisäksi sinun on aika valmistautua töihin.”
Lena mulkaisi häneen, kunnes alkoi astella edestakaisin harjanvarsi
kädessään. Hän vilkuili kohti alas johtavia portaita, ja Anamona saattoi vain toivoa, ettei kukaan onneton naapuri tai muu viaton sivullinen nyt eksyisi tähän osaan taloa. Onneksi oli jo melkein keskipäivä,
joten suuri osa naapureista oli todennäköisesti töissä.
”Älä avaa kellekään ovea, kun olet yksin”, Lena ohjeisti ja katsoi
häntä vakavasti.
”En avaa”, Anamona lupasi.
”Ja muista aina lukita ovi lähtiessäsi.”
”Muistan.”
”Ja muista, että sinulla on tämä”, hän sanoi vielä ja heilutti harjanvartta kädessään.
”Selvä”, Anamona huokaisi.
Lena tarpoi takaisin asuntoon ja heitti harjanvarren eteisen nurkkaan. Anamona seurasi siskonsa kannoilla mieli mustana. Hän oli jo
ennättänyt suunnitella viettävänsä iltaa ulkona jossain avenalaisessa
kahvilassa musiikkia kuunnellen, koska Pinuksessa sellainen ei ollut
onnistunut häneltä enää aikakausiin. Nyt suunnitelma sai jäädä ja se
harmitti häntä. Toisaalta taas kaikki hauskat tyypit olivat jääneet Pinukseen, joten hän ei tainnut menettää paljoa. Avenassa ei ollut miehiä, joiden kanssa pelata ja pelleillä; joiden kanssa olla täysin oma itsensä.
Anamona sulki oven ja päätti, että seuraavat päivät saisivat kulua
puhtaasti lukemisen ja nukkumisen kannalta. Ehkä hän jopa ulkoilisi
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kaupungin rajalla, jossa oli vähemmän ihmisiä, olihan hänen oltava
hyvässä kunnossa, kun suunnitelmaa alettaisiin viimein toteuttaa.

***
Lena hengähti syvään ja näki hengityksensä haihtuvan osaksi kylmää
ilmaa. Lämpötila oli painunut reilusti pakkasen puolelle, kuten talviiltoina saattoi odottaakin. Hän oli katsellut metsää jo reilun tunnin ja
toivonut jotain tapahtuvaksi, mutta edes etelään harhautunut jänis ei
ollut osunut hänen näköpiiriinsä.
Se, miten hän pysyisi hereillä seuraavat 45 tuntia, oli hänelle arvoitus. Pimeys turrutti hänen aistejaan, ja mielikuvitus oli jo vähällä käydä ylikierroksilla. Siksi Lenasta tuntuikin kuin mustaan metsään olisi
kätkeytynyt kymmenen silmäparia tarkkailemaan hänen liikkeitään. Ne
eivät olleet enää hirundalaisia silmäpareja, kuten vielä viime talvena,
vaan terraunionialaisia. Lena oli inhonnut talviöiden partioita jo siitä
saakka, kun oli aloittanut rajalla. Kesällä pitkät partiointivuorot olivat
huomattavasti helpompia.
Pimeyden takaa kuului vaimea vislaus, ja Lena valpastui. Hän laski
mielessään viiteen, kunnes vastasi vislaamalla takaisin. Kun metsästä
erottui viimein liikettä, hän nousi kyykystä ja lähti etenemään kohti
rajaa. Lu käveli häntä kohti, eikä Lenalla ollut aavistustakaan, kuinka
pitkään mies viipyisi hänen kanssaan tällä kertaa.
”Menossa vai tulossa?” Lena kysyi ensimmäisenä.
”Menossa”, Lu sanoi ja nojautui viereistä puuta vasten. ”Partiovuoroni loppuu ihan kohta.”
”Niinpä tietenkin”, Lena totesi pettyneenä.
Pettymys ei kuitenkaan ollut ainoa reaktio, jonka Lun vastaus hänessä kirvoitti. Hän joutui myös häkellyksiin. Hän oli ollut täällä jo
tunnin, ja Lu ilmestyi piilostaan vasta nyt. Oliko Lu vitkutellut tahallaan? Jos kyllä, miksi hän oli halunnut olla yksin? Lena ei kuitenkaan
viitsinyt ottaa asiaa puheeksi, vaikkei vaikeneminen ollut koskaan ollut
hänen vahvuuksiaan.
”Minulla on sinulle jotain Gavialikseen vietävää”, hän sanoi sen sijaan ja kaivoi reisitaskustaan pienen mustan nyytin.
Hän ojensi kevyen paketin Lulle, joka tarttui nyyttiin ja avasi sen
nyörit.
”Suunnitelma etenee”, mies totesi tyytyväisenä lasilevyjä katsellessaan.
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”Ja se on täysin sinun ansiotasi”, Lena huomautti kuivasti.
”Häh?”
”Jos olisit jättänyt sen kuvan ottamatta, tai kuvannut alun perinkin
hieman paremmin, emme olisi nyt tässä.”
”Suunnitelma ei ollut minun ideani”, Lu muistutti. ”Se oli Lemin.”
”Lem?” Lena kummastui, koska tähän saakka hän oli uskonut olleensa ainoa, joka käytti miehestä kyseistä lempinimeä.
”Lem, Lemmus…” Lu vastasi hiljaa ja työnsi nyytin varovaisesti
univormunsa rintataskuun.
Lena hengähti syvään ja jäi tuijottamaan lampea, joka näytti illan
pimeydessä synkkään metsään avautuneelta kuopalta. Hän ei halunnut
kinastella. Valitettavasti sanat kuitenkin vaikuttivat loppuvan kesken,
eikä suinkaan ensimmäistä kertaa. Hän vihasi sitä, miltä nämä hetket
tuntuivat. He olivat muuttuneet, ja nyt kylmä talvi-ilma tuntui taas
raskaammalta hengittää.
Lammen musta vesi näytti levolliselta. Edes tähdet eivät heijastuneet sen pinnalta taivasta peittävän paksun pilviverhon vuoksi. Lena
otti riskin ja sytytti valonsa. Hän osoitti sillä kohti lammen pintaa, ja
hänestä tuntui kuin vesi olisi tuijottanut häntä takaisin. Hän oli vähällä
tuhahtaa inhosta. Lampi muistutti häntä siitä, ettei hän tulisi Lun lähdettyäkään olemaan täällä täysin yksin.
”Mitä nyt?” Lu kysyi.
Lena sulki valon ja huokaisi syvään.
”Mitä?”
”En pidä lammesta enää”, Lena sanoi. ”Tuo musta läntti ei ole
enää lampi, jossa kävimme kesällä uimassa. Muistatko?”
”Muistan.”
”Elämä oli helpompaa silloin”, Lena jatkoi. ”Vaikka olin juuri rikkonut valani ja pettänyt maani sinun takiasi, elämä oli silti huolettomampaa. Ainakin täällä. Nyt täällä ei ole enää rauhaa.”
”Olosuhteilla on tapana muuttua.”
”Ja meillä on enää salaisuuksia, kuten tuolla kammottavalla lammellakin”, Lena sanoi. ”Salaisuuksia, jotka eivät voi koskaan nousta pintaan.”
Lu ei sanonut mitään. Hän vain painoi katseensa ja antoi hiljaisuuden puhua puolestaan.
Lena oli neuvoton Lun vaitonaisuuden edessä. Hän ei tiennyt
kuinka käsitellä sitä. Lu vaikutti siltä kuin taistelu olisi hänen osaltaan
ollut ohi. Hänellä ei tainnut enää olla syitä yrittää korjata sitä, minkä
Lena oli rikkonut. Ja vaikka mies seisoi Lenan käden ulottuvilla, hän
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tuntui olevan kilometrien päässä. Hän oli yhtä kaukana kuin Gavialis,
koska siellähän Lun ajatukset nykyään kai viipyilivät. Lun elämä oli
siirtynyt rajalta kaupunkiin ja siellä erityisesti miehen ympärille, jonka
nimi oli Lan Senno.
Tänä iltana Lu ei tosin ollut ainoa, jonka ajatukset olivat muualla.
Lenan ajatukset palasivat toistuvasti Avenaan, jonne hän oli jättänyt
siskonsa yksin. Joku oli seurannut Anamonaa sinne Pinuksesta saakka, eikä se voinut olla hyvä merkki. Lenaa ärsytti, ettei hän voinut olla
kaupungissa vahtimassa tilanteen kehittymistä. Anamonan oli parasta
pitää huoli itsestään. Yksi asia oli kuitenkin varmaa: hän halusi kostaa
boinalaisille. Tavalla tai toisella hän vielä osoittaisi niille idiooteille
kaapin paikan.
Anamonan lisäksi hänen mieltään vaivasi myös raja-asemalle jäänyt
tilanne. Hän oli kuullut häiritsevän huhun, jota hän oli pyöritellyt mielessään aina Lun saapumiseen saakka. Kun hän pääsisi takaisin rajaasemalle ja maan tietoverkon ulottuviin, hän ottaisi nopeasti yhteyttä
Lemmukseen.
”Olet huonolla tuulella”, Lu huomautti.
Lena havahtui ajatuksistaan.
”Olen”, hän myönsi lampea yhä tuijottaen.
”Mitä on tapahtunut?”
”Haluatko oikeasti tietää?” hän kysyi ja käänsi katseensa Luhun.
Hän oli esittänyt kysymyksensä ilman uhmaa, ja nyt hän oli valmis
kuulemaan vastauksen.
”Jos en haluaisi, miksi olisin kysynyt?” Lu kysyi omalla tasaisella tavallaan.
”Kuulin raja-asemalla jotain outoa ja nyt mietin kuinka vakavasti
siihen suhtautua”, Lena kertoi. ”Ja minua häiritsee, etten voi kahteen
vuorokauteen selvittää asian taustoja, koska olen jumissa täällä.”
”Mitä sinä kuulit?” Lu kiinnostui.
”Puhetta siitä, että rajavalvontaan saattaisi olla taas tulossa muutoksia.”
”Onko kyse viimein valvontaverkosta, josta teidän puolella puhuttiin jo viime kesänä?”
”Ei”, Lena vastasi. ”Kyse on käsittääkseni rajavartioston aikomuksesta tehostaa rajavalvontaa rajan ja miinakentän välissä.”
”Se tietäisi lisää joukkoja rajavyöhykkeelle”, Lu totesi ja vakavoitui.
”Juuri niin.”
”Voiko puheissa olla perää?”
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”Ehkä”, Lena vastasi. ”Kun kuulin parin taukotilassa pelaavan naisen puhuvan asiasta, ajattelin tietenkin heidän höpisevän niitä näitä
ajankuluksi. Keskustelunaihe oli kuitenkin niin vakava, että varusteet
niskaan saatuani vetäydyin silmäilemään tuoreimpia raportteja.”
”Varmuuden vuoksi”, Lu lisäsi ja miehen kasvoille ilmestyi viimein
vino hymy.
”Varmuuden vuoksi”, Lena myönsi ja hymyili itsekin. ”En kuitenkaan löytänyt mitään.”
”Eli se oli pelkää puhetta?”
”Niin luulin ja ehdin jo huokaista helpotuksesta, kunnes sain päähäni rouva Juruan, joka on asemalla päivystävä suunnittelija. Kun
huomasin, että Jurua oli nauttimassa teetä, livahdin hänen työhuoneeseensa.”
”Uhkarohkeaa.”
”Ehkä niin, mutta joskus on otettava riski. Ja sinähän tiedät, että
minun on aina saatava tietää kaikki kaikesta. Uteliaisuuteni on ainoa
syy, miksi sinä olet yhä elossa tänäkin päivänä.”
”Ihanko totta, unionialainen?” Lu hymähti ja katsoi häntä viekkaasti.
”Tosiasia, hirundalainen”, Lena vakuutti mielissään. ”Juruan työhuoneeseen päästyäni kiirehdin hänen työpäätteelleen, mutta tietenkin
se oli lukittu. Minulla oli kuitenkin onnea matkassa. Löysin nimittäin
hänen työpöydältään lukulevyn, jota Jurua ei ollut lukinnut.”
”Ja sinä avasit sen”, Lu päätteli.
”Miten olisin voinut olla avaamatta? Lukulevy suorastaan odotti
minua siinä päätteen vieressä ja kuiski, että rouva Jurua oli tehnyt sillä
töitä juuri ennen teetaukoaan. Niinpä aloin tutkailla levyn sisältöä samalla, kun vilkuilin toisella silmällä ovea. Huoneessa oleskelun olisin
saattanut vielä jotenkuten kyetä selittämään, mutta suunnittelijan lukulevyn lukemista en niinkään.”
”Ja levyllä oli jotain mielenkiintoista?”
”Löysin rajavartioston viimeisimpiä suunnitelmia, joista avasin tietenkin ne, joita oli muokattu viimeksi.”
”Olet varsinainen nuuskija”, Lu totesi puoliksi huvittuneena, puoliksi huolestuneena. ”En olisi ottanut noin suurta riskiä pelkän huhun
takia.”
”Minä otin, mutta en suinkaan turhaan. Lukulevyltä löytyi suunnitelma, johon oli oikeasti kirjattu ehdotus rajavalvonnan laajentamisesta miinakentälle.
”Hitto.”
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”Niinpä”, Lena huokaisi ja nosti kädet lanteilleen. ”Korttia pelanneet naiset olivat siis olleet oikeassa. Lisäksi ehdotusta valvonnan tehostamisesta perusteltiin suunnitelmassa niin sanotulla ’Ursavian havainnolla’.”
Tämän kerrottuaan Lena tunsi taas olonsa hermostuneeksi ja vilkaisi olkansa yli kohti Terra Unioniaa. Jos joku terraunionialainen
kuulisi hänen puheensa, se olisi kaiken loppu. Puhumattakaan siitä,
että hän seisoi sulassa sovussa hirundalaisen kanssa.
”Ursavian havainto?” Lu kysyi hiljaa. ”Mitä se tarkoittaa?”
”Sitä ei suunnitelmassa avattu tarkemmin, mutta tekstissä oli kuitenkin viite raporttiin, johon tämä ’Ursavian havainto’ oli kirjattu.
Niinpä suljin avaamani tiedostot, asetin lukulevyn täsmälleen samaan
paikkaan, josta olin sen ottanut, ja otin jalat alleni. Pääsin rouva Juruan huoneesta ulos ilman, että kukaan edes tajusi minun olleen siellä.”
”Tällä kertaa”, Lu huomautti totisesti.
”Palasin selaamaan raportteja, mutta en löytänyt ensimmäistäkään
selvitystä, jossa olisi puhuttu mistään ’Ursavian havainnosta’.”
”Raportti voi olla salainen.”
”Se kävi minunkin mielessäni, ja siksi kiinnostukseni vain kasvoi”,
Lena kuvaili. ”En siis voinut luovuttaa, vaikka minulla alkoi jo siinä
vaiheessa olla kiire lähteä tänne. Niinpä turvauduin pakon edessä keinoon, johon en olisi muissa olosuhteissa turvautunut.”
”Eli?”
”Istahdin hetkeksi korttia pelaavien naisten seuraan, vaikka sain heti Haukka Vaal -naljailut niskaani”, Lena kertoi. ”Ja sain myös nauraa
tekonaurua mauttomalle hirundalaisvitsille.”
Lu hymähti ja pudisteli päätään.
”Liityin peliin ja otin puheeksi kuulemani huhun, jonka mukaan
Ursaviassa olisi tehty eriskummallinen havainto, ja kysyin kaksikolta
kiertelemättä, tietävätkö he onko se totta. He kertoivat kuulleensa
saman huhun ja vieläpä luotettavilta tahoilta eli todennäköisesti Ursavian sektorilla työskenteleviltä kavereiltaan.”
”Hemmetti”, Lu huokaisi. ”Jos valvontaa laajennetaan miinakentälle saakka, miten se vaikuttaa meihin?”
”Siitä voi koitua ongelmia suunnitelman kannalta.”
”Niin ajattelinkin”, Lu totesi ja pudisteli päätään. ”Mutta miksi nyt?
Miksi puoli vuotta ylilennon jälkeen? Mikä tämä ’Ursavian havainto’
on, kun rajavartiostonne on päättänyt suhtautua siihen näin vakavasti?
Minä voin nimittäin vakuuttaa, ettei kyse ole meistä. Minä tietäisin, jos
olisi.”
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Samassa he hätkähtivät. Oli kuin Terra Unionian puolelta olisi kuulunut risahdus. Lu jähmettyi aloilleen, koska nyt oli liian myöhäistä
loikkia piiloon. Se olisi vain paljastanut hänet nopeammin kuin puuta
vasten nojautuminen ja asettanut hänet mahdollisesti hengenvaaraan.
Lena olisi toiminut samoin, mikäli ääni olisi kuulunut etelästä.
”Näetkö mitään?” Lena kysyi hiljaa.
Lu tarkkaili kohti Terra Unioniaa infralinsseillään, joita Lena ei
erottanut, vaikka seisoi miehen kanssa kasvokkain. Hän kuitenkin tiesi
Lun kulkevan ne silmillään pimeän aikaan.
Lu pudisteli päätään. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, etteikö metsässä
olisi voinut olla joku toinenkin terraunionialainen. Kaikki tätä rajaa
vartioivat osasivat piileskelyn taidon, olivatpa he pukeutuneet ruskeaan tai harmaaseen univormuun.
”Alan väsyä tähän…” Lena huokaisi hiljaa. ”Emme voi enää edes
puhua rauhassa.”
”Ursavian havainto?” Lu kysyi ja palasi siten kesken jääneeseen
keskusteluun. ”Osasivatko työkaverisi kertoa tarkemmin, mistä siinä
on kyse?”
”Osasivat”, Lena paljasti. ”Heidän kuulemansa mukaan rajavyöhykkeellä olisi tehty havainto maasta nousevasta savusta. Havainto
tehtiin lähellä itärajaa, ja nyt joku on keksinyt, että se voisi olla merkki
hyökkäystunnelia rajan alitse kaivavista hirundalaisista.”
”Naurettavaa”, Lu tuhahti.
”Niin minustakin, mutta Terra Unionian nykytilanteessa mitättöminkin hirundalaisia koskeva huhu tullaan tutkimaan tarkoin. Valitettavasti huhusta tekee astetta uskottavamman se, että kyse on juuri itärajasta.”
”Miksi?”
”Koska Ursaviassa maaperä on kovaa”, Lena kertoi. ”Pehmeässä
maassa tunnelin pitäisi olla kauttaaltaan umpinainen, jotta se pysyisi
avoimena. Kovaan maahan kaivaminen voisi siis olla aikataulullisesti
järkevämpi vaihtoehto. Meillä terraunionialaisilla kun ole mitään tietoa siitä, miten tehokkaat työkalut teillä on tunnelin kaivamista varten.
Te saatatte kaivaa tunnelin yhtä nopeasti kovaan ja pehmeään maaperään.”
”Ja tämän naurettavan huhun vuoksi Terra Unionian rajavartiosto
harkitsee valvonnan laajentamista miinakentälle saakka?”
”Se on mahdollista, jos joku päättävässä asemassa alkaa oikeasti
uskoa hirundalaisten olevan niin ovelia, että he tunkeutuvat Terra
Unioniaan rajan alta invaasion aloittaakseen.”
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”Tajuatko sinä kuinka vainoharhaiselta ja naurettavalta tuo kuulostaa?”
”Tajuan”, Lena vakuutti vakavasti. ”Mutta minä en voi sanoa rajaasemalla tästä mitään. Minun on pidettävä suuni kiinni, kuunneltava,
teeskenneltävä ja tarkkailtava. Tajuatko sinä, kuinka turhauttavaa se
on?”
”Tajuan”, Lu vakuutti vähintäänkin yhtä vakavasti.
Lena hengähti syvään ja nyökkäsi.
”Niin”, hän lausahti. ”Jos joku sen tajuaa, niin sitten sinä.”
Tämän sanottuaan hän vilkaisi taas olkansa yli. He eivät pitäneet
Lun kanssa meteliä tälläkään kertaa, mutta se ei ollut vielä tae siitä,
etteikö joku olisi jo kuuntelemassa heidän keskusteluaan.
”Ursavian havainto…” Lu huokaisi. ”Mistähän siinäkin on mahtanut oikeasti olla kyse? Oikeasta savusta vai jonkun yli-innokkaan rajavartijan mielikuvituksesta?”
”Käsittääkseni havainnon olisi tehnyt siviili, joka raportoi näkemästään rajavartiostolle.”
”Mitä siviili tekee niin lähellä rajavyöhykettä?” Lu kummastui.
”Puhumme ursavialaisista”, Lena huomautti. ”Ursavialaiset ovat
ulkoilevia ihmisiä. Et voi koskaan tietää, missä heihin milloinkin törmäät. Lisäksi joillakin ursavialaisilla on huono tapa harhautua rajavyöhykkeelle, koska heitä eivät rajoitukset ja kiellot aina kiinnosta.
Heille ne vaikuttavat olevan enemmänkin suosituksia.”
”Mutta siviilikin voi valehdella”, Lu huomautti.
”Tietenkin”, Lena myönsi. ”Ja jos kyse on siviilistä, joka asuu lähellä rajavyöhykettä, hän voi myös invaasion pelossa nähdä omiaan. Toivottavasti rajavartiosto käy tarkistamassa asian pian ja koko typeryys
saadaan pois päiväjärjestyksestä. Lähettäisivät vaikka sen idiootti Marsilean tutkimaan tilannetta nyt, kun hänet on siirretty pysyvästi Ursavian puolelle.”
”Kenet?”
”Sen naisen, joka jätti meille lahjan tuohon lampeen”, Lena muistutti ja nyökkäsi mustan veden suuntaan. ”Marsilea Beni.”
”Olin jo unohtanut hänen nimensä.”
”Minä en”, Lena vakuutti. ”Eikä raja-asema viidellä ole unohdettu,
mitä minun ja Marsilean välillä tapahtui. Minulla on näemmä erityinen
taito karkottaa ihmisiä ympäriltäni...”
”Toivottavasti se nainen ei jatka temppujaan uudella vastuualueellaan partioidessaan”, Lu sanoi ja vilkaisi kohti lampea itsekin. ”Ja toivottavasti hän on pitänyt suunsa kiinni siitä, mitä hän täällä teki.”
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”Ehkä rouva Lupinuksen nuhtelu säikäytti hänet kunnolla ja hän
tajuaa pitää suunsa kiinni.”
”Toivotaan”, Lu sanoi. ”Toivotaan, että terraunionialainen vaatimattomuus on tässäkin tapauksessa näyttämisen halua vahvempi.”
”Enpä tiedä”, Lena lausahti epäillen. ”En enää aliarvioi häntä ja
hänen päättäväisyyttään päästä Sinisiin ursavialaisiin. Se Marsilea, jonka kanssa pyörin koulutukseni ensimmäisistä viikoista alkaen, on nyt
auttamattomasti poissa. Hän ei ole enää se tyyppi, jonka tunsin.”
”Ihmiset muuttuvat”, Lu totesi lakonisesti.
”Kuulin muuten kautta rantain, ettei hän päässyt Sinisiin ursavialaisiin tämän syksyn haussa.”
”Hän lienee murheen murtama.”
”Taatusti on. Hän halusi tulla siniseksi enemmän kuin mitään muuta.”
”Toisinaan tappio on kärsittävä, vaikka olisi tehnyt kaiken oikein.”
”Onko tuo gavialislainen sanonta?” Lena naurahti.
”Ehkä”, Lu sanoi. ”Olen nimittäin kuullut sen useammin kuin kerran. Nyt minun on kuitenkin jo mentävä.”
Lena vilkaisi Luhun ja pettyi. Heidän keskustelunsa oli sujunut hyvin tänä iltana, mutta kuten niin monesti aikaisemminkin, se tuntui
loppuvan liian varhain.
”Mutta ennen kuin menen, minulla on myös sinulle jotain”, Lu lisäsi vielä.
”Mitä?” Lena kummastui ja kurtisti kulmiaan.
Lu kaivoi taskustaan pienen purkin ja ojensi sen Lenalle.
”Rina-3?” Lena luki purkin kyljestä. ”Mitä tämä on?”
”Lääkettä”, Lu kertoi. ”Sitä käytetään ensisijaisesti säteilylääkkeenä.”
”Ja mitä minä tällä teen?” Lena hölmistyi.
”Ota se mukaasi varmuuden vuoksi. Rina-3:sta käytetään myös pahoinvointiin ja sen sellaiseen pienempään vaivaan.”
”Ja mistähän tämä purkki on kotoisin? Et kai ole käynyt varkaissa
ja vaarantanut koko suunnitelmaa?”
”Hain sen Lemmuksen kätköstä.”
”Sieltä kuudennen kehän kätköstä?”
”Kyllä.”
”Miksi Lemmus on säilönyt tällaista lääkettä?”
”Oletettavasti hänellä oli aikaisemmassa elämässään tapana käydä
joutomaalla”, Lu muistutti. ”Hänhän on kiinnostunut kaikesta vanhasta roinasta, jota joutomailta saattaa hyvällä tuurilla löytää.”
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”Se on totta”, Lena myönsi ja laittoi pienen lääkepurkin taskuunsa.
”Mitä muuta voin tehdä? Onko sinulla hänelle jotain muutakin? Kuvia, kenties?”
Samassa hän kuuli äänensä kitkerän sävyn ja vaikeni. Totuus kuitenkin oli, että häntä olivat alkaneet kyllästyttää toistuvat kuriirin tehtävät, joita hän Lun ja Lemmuksen välillä hoiti. Se sai hänet tuntemaan olonsa mitättömäksi, pelkäksi työkaluksi ihmisen sijaan. Lisäksi
hän tiesi, että Lu ja Lemmus jakoivat keskenään jotain sellaista, mistä
hänelle ei ollut kerrottu, ja se vaivasi häntä. Hän ei pitänyt ulkopuolisuuden tunteesta lainkaan.
”Kuinka pitkälle sinä olet valmis menemään Lemmuksen vuoksi?”
Lena kysyi nyt.
”Mitä tarkoitat?” Lu kummastui.
”Suunnitelman lisäksi sinä olet jo räjäyttänyt kokonaisen rakennuksen”, Lena muistutti. ”Jos en tietäisi paremmin, kuvailisin tekoasi äärimmäiseksi, ehkä jopa rikokseksi.”
”Se oli rikos”, Lu myönsi. ”Ja minähän olen sanonut, etten tee tätä
vain Lemmuksen tai Lanin vuoksi. Suostuin siihen myös itseni vuoksi.
Muista, että ilman Lania en voisi enää palata Gavialikseen. Ilman häntä saattaisin jo olla kuollut. Sinä tiedät, että olen sotkeutunut pahojen
ihmisten kuvioihin.”
”Mutta miten Lemmus liittyy siihen?” Lena kysyi. ”Miksi hän janoaa yhä enemmän ja enemmän tuoreimpia maailmanuutisia? Sillä on
jotain tekemistä sekä Lemmuksen menneisyyden että sinun nykyisten
ongelmiesi kanssa, mutta mitä? Mikä on niiden yhteys? Mitä te kaksi
jätätte meille muille kertomatta?”
”Kysy Lemmukselta.”
”Minä kysyn sinulta”, Lena ilmoitti tiukasti.
”Kysy Lemmukselta”, Lu toisti. ”Hän voi hyvinkin kertoa kaiken
ennen kuin alamme toteuttaa suunnitelmaa.”
Lena hengähti syvään ja puri hammastaan. Hyvin sujunut keskustelu oli päättynyt turhaan kinasteluun ja se harmitti häntä.
”Kunhan muistat pitää pääsi kylmänä”, hän sanoi ja tyytyi siihen.
”Pidän”, Lu vakuutti. ”Oliko muuta?”
”Ei tällä kertaa.”
”No, minä menen sitten.”
”Mene.”
Heidän välilleen laskeutui hetken hiljaisuus, kunnes Lu kumartui
vielä hänen puoleensa ja painoi suukon hänen poskeaan vasten. Sen
tehtyään hän perääntyi pari askelta rajan suuntaan, kunnes käänsi sel-
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känsä ja suuntasi syvemmälle mustan metsän varjoihin. Lena katseli
pimeään katoavaa miestä ja tunsi olonsa pohjattoman yksinäiseksi.

***
Lu kulki pimeää tunnelia pitkin kohti Albedon asemaa. Hänellä oli
noin kolme ja puoli tuntia iltavapaata jäljellä, ja siinä ajassa hän ennättäisi käydä kaupungissa ja palata Albedoon työstämään raporttiaan.
Ennen 4. kulman asemalle saapumistaan hänen piti vain saada kulkuoikeus kuudennelle kehälle, mutta onneksi se oli nykyään helposti
hoidettavissa.
Tunnelin päässä hän tarkisti asemalaiturin tilanteen ovenpieleen sijoitetun näytön kautta. Laiturilla seisoskeli pari siviiliä (oletettavasti
Albedon avaruuskeskuksen työntekijöitä) sekä kaksi rajavartijaa. Hän
jäi odottamaan junan tuloa ja laiturin tyhjentymistä. Huomaamattomasta sivuovesta astuttiin aseman julkiselle puolelle vain silloin, kun
sivulliset eivät olleet sitä näkemässä.
Kun juna saapui, siviilit nousivat sen kyytiin turhia viivyttelemättä.
Lun harmiksi rajavartijat kuitenkin jäivät asemalle norkoilemaan. Hän
ei tunnistanut heitä, joten he eivät olleet Saevus-joukkojen miehiä.
Molemmat miehistä vaikuttivat häntä hieman nuoremmilta, ja Lu
päättelikin, että he olivat työuran juuri aloittaneita tyyppejä. Rauhallinen Albedo olikin heille mitä sopivin paikka totutella työhön ruuhkaisten juna-asemien ja viidennen kehän sijaan. Rauhallisuudesta huolimatta rajavartijat olivat kuitenkin täällä tarpeen, koska Albedoa ympäröi ainoastaan matala aita. Se ei pitänyt luvattomia kulkijoita poissa
avaruuskeskuksen alueelta vaan toimi ennemminkin merkkinä, johon
joutomaa loppui ja josta avaruuskeskuksen alue alkoi. Aitaa suurempi
este vapaalle liikkumiselle oli sen taakse kätketty miinakenttä, josta oli
ripoteltu räikeitä varoitusmerkkejä pitkin alueen rajaa.
Kun nuoret rajavartijat viimein poistuivat asemalaiturilta partiotehtäviinsä, Lu avasi oven ja astui ulos pimeään iltaan. Koska hän muisti
täsmälleen, missä valvontakamerat olivat, hän käänsi niille tottuneesti
selkänsä. Sitten hän kaivoi viestimensä ja suoritti tietoverkkoon haun.
Hän hengähti huomatessaan, ettei kuukausi sitten tapahtuneesta Rukian räjähdyksestä ollut putkahtanut maailman medialle mitään lisätietoja. Hän oli siis turvassa, ainakin vielä toistaiseksi.
Viime kuukausien aikana turvallisuudesta oli kuitenkin muodostunut hänelle hyvin suhteellinen käsite. Asiaa ei auttanut, että vapaille
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lähtiessään hän joutui jättämään palveluaseensa Albedoon. Siksi hänellä oli nyt toimintasuunnitelma lähes joka tilanteen varalle. Hän oli
miettinyt tarkoin, mitä tekisi, jos joku kävisi hänen kimppuunsa junassa. Hän oli suunnitellut kuinka toimia, mikäli joku lähestyisi häntä uhkaavasti juna-asemilla. Hän ei käynyt enää toisella kehällä kuin vain
äärimmäisissä poikkeustilanteissa. Toistaiseksi sellaista tilannetta ei
ollut vielä tullut. Kuudennella kehälläkin hän käveli silmät selässä.
Onneksi siellä hänellä oli käytössään ase. Se oli luvaton ase, mutta ase
kuitenkin. Hitto, hänellähän oli kokonainen arsenaali aseita, kiitos
Lemin kätkön.
Lu sulki uutisotsikot ja valitsi yhteystiedon, jota hän oli alkanut
käyttää uutterasti kuluneiden kuukausien aikana.
”Oletko tulossa?” kuului samassa nuoren tytön ääni viestimen kaiuttimen kautta.
”Kyllä. Olen nyt Albedon asemalla ja minulla on aikaa noin kolme
tuntia.”
”Selvä”, Saia vastasi, mutta selvästi hiljempaa Lun sijainnin kuultuaan. ”Luon uuden kulkuluvan, ja se päivittyy tietoihisi parissa minuutissa.”
”Onko puolisosi töissä?” hän kysyi ja asteli lähemmäs laiturin reunaa.
”Missäpä muuallakaan? Ei ole vielä yö.”
”Ilmoitatko, että olen tulossa? Minulla on tällä kertaa tuomisia.”
”Laitan hänelle viestin.”
”Entä keltainen kaverimme?”
”Hän tuli ja meni.”
”Meni minne?” Lu kummastui.
”Luulen, että neloselle. Hän jätti univormunsa tänne ja lähti liikkeelle siviilivaatteet niskassa.”
”Selvä. Saapa nähdä, törmäämmekö tänä iltana lainkaan.”
Samassa Lu valpastui. Hän erotti vasemmalta puoleltaan liikettä ja
käänsi vaistomaisesti katseensa varmistuakseen, oliko kyse rajavartijasta vai lähestyvästä uhasta. Hän tuli erittäin tietoiseksi siitä, ettei hänellä ollut asetta, eikä rajavartioston erikoisjoukkojen käyttämän sivuovenkaan taakse vetäytyminen ollut vaihtoehto, olipa hänen perässään ihan tavallinen hullu taikka sitten tessonialainen.
Yksinäinen hahmo ei kulkenut hänen suuntaansa vaan kuljeskeli aitaa myöten loitommalle asemasta. Pimeydestä huolimatta Lu erotti,
ettei kulkija ollut pukeutunut rajavartioston harmaaseen, ja se oli havainto, josta hän ei pitänyt lainkaan. Kyseessä saattoi siis olla alueelle
livahtanut siviili, koska avaruuskeskuksen työntekijöitä ei juuri kos-
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kaan raja-aidan luona näkynyt. Mutta mistä ihmeestä mies oli ilmestynyt? Oliko hän hypännyt junasta, ennen kuin se oli ennättänyt asemalle saakka? Jos kyllä, miten hän oli saanut ovet auki? Vai oliko mies
kävellyt tänne kaupungista saakka?
”Minun täytyy mennä”, Lu sanoi viestimeensä. ”Täällä on tilanne
päällä. Ilmestyn sinne heti, kun ehdin.”
Hän katkaisi yhteyden, työnsi viestimen takaisin taskuun ja kiirehti
asemalaiturin päähän. Verkkaisesti etenevä mies oli ainakin 300 metrin päässä, eikä lähistöllä ollut ensimmäistäkään rajavartijaa vaatimassa
häneltä selitystä, saati estämässä hänen kulkuaan. Missä olivat ne kaksi
nuorta tyyppiä, jotka Lu oli nähnyt juuri hetki sitten?
”HEI!” hän huusi niin kovaa kuin jaksoi.
Mies vilkaisi olkansa yli ja pinkaisi rajavartijan univormun erottaessaan juoksuun.
”Mitä hittoa se meinaa?” Lu murahti.
Kysymys oli turha, koska hän tiesi täsmälleen, miksi siviileitä tuli
Albedoon ilman asianmukaista lupaa. Miinakenttä saattoi olla täysijärkiselle miehelle pelote, mutta itsemurhaa hautovalle se oli valitettavan
houkutteleva vierailukohde. Lu avasi asemaa kehystävän aidan portin
ja loikkasi asemalaiturilta alas hiekkaiseen maahan. Häntä ei olisi millään huvittanut alkaa jahdata siviiliä juuri nyt, mutta vaihtoehtoja ei
ollut.
Lu alkoi juosta niin lujaa kuin pääsi. Hän piti katseensa tiukasti
miehen selässä ja huomasi kurovansa välimatkaa kiinni nopeammin
kuin oli tohtinut edes toivoa. Miehen juoksu näytti nimittäin vaivalloiselta. Lisäksi häntä hidasti aidan epätoivoinen hapuilu ja tunnustelu.
Mies etsi selvästi kohtaa, josta loikata yli.
”Seis!” Lu huusi, kun oli jo likellä. ”Pysähdy välittömästi!”
Mies kuitenkin jatkoi menoaan, eikä Lulla ollut enää kuin yksi vaihtoehto. Kohteensa saavutettuaan hän tarrautui mieheen takkiin, kampitti tämän ja painoi maahan. Mies yritti haroa vastaan, mutta Lulle
hänestä ei ollut vastusta. Hän oli taltuttanut suurempiakin tyyppejä.
Lu riuhtaisi miehen selälleen ja kiskaisi hupun alas. Hän huomasi
olevansa kasvotusten noin 35–40-vuotiaan miehen kanssa, jolla oli
epäsiisti parta, verestävät silmät ja kammottavassa kunnossa olevat
hampaat. Miehen iho oli sen verran kelmeä, ettei hänelle jäänyt epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi ollut jokin sairaus. Oliko mies
tullut tänne tappamaan itsensä nopeasti, jottei hänen olisi tarvinnut
riutua sairauden vuoksi? Oliko Lu tullut altistaneeksi itsensä jollekin
sairaudelle?
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”Anna minun mennä”, mies vaati, ja hänen äänensä korisi pahaenteisesti.
”Ei tule kuulonkaan”, Lu vastasi ja sytytti huomiovalon. ”Sinut on
pidätetty luvattomasta oleskelusta Albedon rajalla. Luovutan sinut
poliisille ilman aiheetonta viivytystä.”
Tämän sanottuaan Lu alkoi kaivaa viestintä taskustaan pidätyksestä
ilmoittaakseen, mutta ennen kuin hän edes tajusi, taskusta pääsi viestimen lisäksi ulos myös pieni nyytti. Kevyt musta käärö putosi pahimpaan mahdolliseen paikkaan, miehen rinnan alle. Hetki tuntui pysähtyvän, ja parin sekunnin ajan kumpikin heistä vain tuijotti mustaa
nyyttiä silmät suurina.
”Mikä tämä on?” mies kysyi ja nappasi nyytin hyppysiinsä.
”Ei mikään”, Lu ilmoitti ja yritti napata pienen pussukan takaisin.
Mies oli kuitenkin yllättävän nopea. Hän onnistui käyttämään Lun
huomion herpaantumista hyväkseen ja vääntäytymään kylkiasentoon.
Sitten hän alkoi purkaa nyyttiä se sisällön nähdäkseen. Itsemurhaa
hautovaksi hän oli kummallisen kiinnostunut löytämästään.
Lu hermostui. Hän alkoi repiä miestä takaisin selälleen, vaikka
ohuet lasilevyt saattaisivatkin hajota rytäkässä. Hänellä ei kuitenkaan
ollut valinnan varaa. Lisäksi mies oli jo saattanut hajottaa lasit nyyttiä
puristaessaan, joten mitä menetettävää hänellä oli?
”Mikä tämä on?” mies kysyi. ”Ja mitä tämä outo kangas on? Miksi
haluat tämän takaisin noin kiihkeästi?”
”Mitä se sinulle kuuluu?” Lu murahti. ”Eikö kuoleminen olekaan
sinulle tärkeintä?”
Samassa mies sai revittyä nyytin auki ja ohuet, toisiinsa vasten painautuneet lasilevyt putosivat miehen vapisevalle kämmenelle. Lu ei
voinut muuta kuin katsella näkyä kauhistuneena. Mies tuhri kiiltävän
pinnan likaisilla sormillaan, mutta onneksi tärkeimmät sormenjäljet
olivat tallessa lasilevyjen väliin puristetussa erikoisessa aineessa.
Lu yritti napata lasin takaisin, mutta mies väisti, ja seuraavaksi Lu
kuuli ilkeän risahduksen. Mies avasi nyrkkinsä, ja Lu katseli keskeltä
katkennutta lasilevyä silmät suurina.
”Mitä sinä teit?!” hän huusi vihaisesti.
Hänen ärähdyksensä sai miehen hätkähtämään, ja se tarjosi Lulle
mahdollisuuden kiskaista lasilevyt takaisin. Valitettavasti hän sai takaisin vain puolet. Toinen puolikas oli yhä likaisen, itsemurhaa hautovan
miehen törkyisessä kourassa.
”Miksi tällainen lasilevy on sinulle noin tärkeä? mies kysyi. ”Mitä
tällä tehdään?”
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”Ei kuulu sinulle.”
”Ei kun tässä on kaksi levyä!” mies huudahti lasia huomiovalon
loisteessa tutkaillessaan. ”Ja niiden välissä on jotain outoa läpikuultavaa mössöä! Onko tämä jotain vaarallista ainetta? Onko tämä jokin
rajavartioston salainen koe?”
”Lakkaa hourimasta”, Lu käski ja yritti taas napata lasin takaisin.
”Minä en voi palata kaupunkiin”, mies sanoi. ”Anna minun kiivetä
aidan yli, niin saat tämän takaisin.”
”Ei käy”, Lu ilmoitti tiukasti.
Hän yritti taas napata lasin, mutta parrakas pirulainen oli liian nopea liikkeissään.
”Tässähän on tahra!” mies huudahti nyt. ”Miksi? Onko se sormenjälki? Mitä sinä oikein puuhaat?”
Lu päästi mielessään pahimmat kirosanat, jotka tiesi. Hän ei voinut
kuitenkaan näyttää raivostumistaan päällepäin. Hänen oli pakko pitää
päänsä kylmänä.
”Kenen sormenjälki tässä on?” mies kysyi. ”Oletko identiteettivaras?”
”Älä sotkeudu rajavartioston asioihin.”
”Onko nämä jonkun Albedon keskuksen työntekijän?” mies jatkoi.
”Oletko aikeissa murtautua tuonne?”
”Minun ei tarvitse”, Lu sanoi. ”Minulla on jo kulkulupa. Etkö osaa
jo tästä univormusta päätellä, kenen kanssa olet tekemisissä?”
”Jos haluat tämän takaisin, annat minun kiivetä aidan yli”, mies
toisti. ”Muuten hajotan sen, kuulitko? Hajotan!”
”Uskomatonta”, Lu ärähti. ”Haluat kuolla vielä tämän illan aikana
ja siitä huolimatta turvaudut elämäsi viime hetkillä kiristämiseen omaa
etua ajaaksesi. Gavialis todella koulii miehet kylmiksi ja piittaamattomiksi paskiaisiksi.”
”Jos minut raahataan takaisin kaupunkiin, kerron kaikille, mitä sinä
teet!” mies uhkasi nyt.
”Sinä et tiedä mitään”, Lu huomautti jäätävään sävyyn.
”Tiedän, ettei sinulla ole asetta”, mies huomautti.
”Entä sitten? Minulla on pakottamiseen monia muitakin keinoja.”
”Onko?” mies kysyi ärsyttävän varmaan sävyyn. ”Minä olen jo nollarajalla. Hopeasiipimerkkien nollaus on enää päivien päässä, ja elämäni on lopussa. Millä sinä voit minua pakottaa?”
”Toimittamalla sinut takaisin kaupunkiin.”
”Minä hajotan tämän lasin, jos teet niin!” mies uhkasi taas, ja nyt
Lu jopa haistoi hänen kammottavalta löyhkäävän hengityksensä.

36

”Minun on hoidettava velvollisuuteni”, hän ilmoitti. ”Valitsit väärän paikan tappaa itsesi.”
”Mieluummin Albedo kuin nollakehä!”
”Albedo ei koskaan ollut vaihtoehto.”
”Tänne on kuollut lukemattomia muitakin miehiä!”
”Mutta sinä et tule olemaan yksi heistä”, Lu vakuutti.
”Nollakehällä kuoleminen on nöyryyttävää”, mies sanoi.
”Sinä pidät itseäsi nollia parempana?”
”Minä olen heitä parempi!” mies ilmoitti tyrmistyneenä. ”Minä ansaitsen parempaa kuin yksikään mieleltään häiriintynyt nolla. Albedon
tunkeutumisen vuoksi minut kuitenkin heitetään nollakehälle seuraavan 24 tunnin sisällä, ja voin vakuuttaa, etten minä tule sieltä enää
elävänä takaisin.”
”Mitä sillä on väliä, missä kuolet, jos olet jo päättänyt kuolla?” Lu
tyrmistyi. ”Et voi enää kuolleena kuulla, mitä muut sinun kuolemastasi ajattelevat.”
”Minulla on oikeus valita tapa, jolla kuolen.”
”Väärin. Sinulla ei ole oikeutta valita Albedoa, vaikka tililläsi olisi
tuhat hopeasiipimerkkiä. Se, mitä teet kaupungissa, on oma asiasi,
mutta täällä siitä tuli minunkin asiani. Ja ettekö te idiootit oikeasti tajua, mikä siivo teistä meille rajavartijoille jää?”
”Jos minut palautetaan kaupunkiin, joudun välittömästi nollakehälle”, mies toisti. ”Kuolemani siellä tulee kestämään 50 tuntia.”
Lu tyrmistyi. Oliko hän oikeasti joutunut kasvotusten umpihullun
kanssa?
”Mitä sinä selität?” hän kysyi. ”Mistä sinä voit etukäteen tietää, että
kuolemasi kestää tasan 50 tuntia?”
”Koska sellainen on loppu tämän aineen orjana”, mies sanoi.
”Minkä aineen?” Lu kysyi. ”Huumeen? Senkö vuoksi olet noin sairaan näköinen? Olet narkki?”
”Narkki on solvaava sana heikomman aineksen kuvailuun. Minä
olen aina ollut menestyjä. Minulla ei ole koskaan ollut ongelmia
N1014:n kanssa.”
”Sinulla näyttää olevan aika lailla ongelmia.”
”Mutta ei huumausaineiden kanssa”, mies vakuutti. ”Olen aina ollut tarpeeksi älykäs pitääkseni käytön kohtuuden rajoissa, mutta tämä
uusi huume… Se on jotain aivan muuta. Se vie jokaiselta hengen terveydentilaan katsomatta.”
”Mikä huume?” Lu toisti ääntään korottaen.
”Syövyte”, mies korahti. ”Sitä kutsutaan Syövytteeksi.”
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”Keksit tuon omasta päästäsi.”
”En keksi”, mies vakuutti ja työnsi seuraavaksi kielensä ulos.
Lu oli vähällä kavahtaa. Miehen kieli oli nimittäin kammottava. Siinä oli haavoja ja kuvottavan näköinen röpelöinen rakkula, joka saattoi
olla jopa kasvain. Lulla ei ollut aavistustakaan, miten kukaan nykylääketieteen maailmassa saattoi saada kielensä tuohon kuntoon, mutta
hän arveli, että pitkäaikainen N1014:n käyttö saattoi hyvinkin johtaa
siihen. Ehkä tämä mies kielsi riippuvuutensa yhtä tiukasti kuin Lun
kasvattaja oli aina kiistänyt omansa. Riippuvuus oli heikkoutta, eikä
yksikään mies halunnut tulla leimatuksi sen takia. Siitä syystä Talpakaan ei ollut koskaan nähnyt juomistaan ongelmana. Ei edes silloin,
kun hän oli maannut jonkin nimettömän ravintolan lattialla puoli yötä, saati silloin, kun hänet lähetettiin leikkauspöydälle vastaanottamaan
uutta maksaa.
”Syövyte on totta ja nyt minä mätänen”, mies jatkoi. ”Luulin ottaneeni N1014-tabletin, mutta sainkin elimistööni jotain poikkeuksellisen tappavaa. Joten anna minun kuolla täällä nopeasti nyt, kun kivut
eivät vielä ole sietämättömät.”
”Miksi olit niin idiootti, että otit N1014:ää alun perinkään?”
”Se on minun asiani!” mies sähähti. ”En ole tehnyt mitään laitonta!”
”Ainoastaan jotain äärimmäisen typerää”, Lu huomautti kuivasti.
Hän ei nimittäin kyennyt tuntemaan empatiaa juoppoja tai narkkeja
kohtaan kaiken sen jälkeen, mitä oli joutunut nuoruudessaan omin
silmin todistamaan. Hän oli valvonut tarpeeksi monta yötä kasvattajansa vuoksi ymmärtääkseen ongelmakäyttäjiä.
”Minä en tullut tänne kuulemaan paheksuntaa rajavartijalta, joka ei
tiedä menneisyydestäni mitään!” mies korahti vihastuneena. ”Sinä et
edes tiedä, millaisten paineiden alla olen elänyt! Jatka sinä elämääsi
tasapaksussa työssä, jossa koet korkeintaan kolmanneksen niistä musertavista paineista, joiden kanssa me muut painimme. Rajavartiosto
varjelee sinua kuin haurasta prinssiä, joten voit tuomita minut jo siksi,
että elämäsi on pelkkää oleskelua ja seuraavan hopeasiipimerkin ansaitseminen on vain ajan kysymys. Tuo univormusi on suurempi etu
kuin tajuatkaan.”
Lu pudisteli päätään. Häntä ei kiinnostanut kuulla kuolevaa teeskentelevän miehen kateellista panettelua.
”Oletko nyt aineissa?” hän kysyi.
”Otin N1014:ää aamulla, mutta se ei vaikuttanut millään tavoin.”
”Miten se on mahdollista?”
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”En tiedä, mutta se on!” mies huudahti. ”N1014 ei tuo enää euforiaa, eikä se edes turruta tunteita. Syövyte on jo tuhonnut minua sisältäpäin liikaa. Se kirjaimellisesti syövyttää sisukseni.”
”Ja tulit siitä huolimatta miinakentälle”, Lu huomautti kuivasti.
”Sinua ei pelota kuolema, jossa räjähdät riekaleiksi?”
”Totta kai se pelottaa! Minä en voi kuitenkaan enää tappaa itseäni
vetämällä N1014-nappeja yli sietokykyni rajan. Minä yritin sitä jo! Keräsin ainetta parin viikon ajan talteen, ruinasin sitä tutuilta palveluita
vastaan, mutta turhaan! Minä elän vielä!”
”Jos mikään tuosta sepittämästäsi tarinastasi on totta, sinulla täytyy
silti olla jokin muu vaihtoehto kuin heittäytyä vapaaehtoisesti miinan
räjäyttämäksi”, Lu huomautti ankarasti. ”Mene sairaalaan!”
”Se on liian myöhäistä!”
”Mistä sinä sen tiedät?”
”Koska löysin toisen Syövytettä ottaneen ja näin, kuinka hän kuoli!
Hän antoi minun seurata kuolemaansa, jotta saisin selville, mikä minua odottaa!”
”Älä puhu paskaa!” Lu huudahti kärsimättömästi. ”Ja mistä sinun
kaltaisesi idiootit ovat edes keksineet, että miinaan astuminen olisi
helppo kuolema?”
”Se on nopea kuolema.”
”Niin on hirttäytyminenkin”, Lu huomautti äkäisesti. ”Niin on katolta alas heittäytyminenkin. Niistä lähtee vain vähemmän ääntä. Toisin sanoen sinä et halua vain kuolla, vaan haluat kuolla kunnon pamaukseen. Haluat lähteä tästä maailmasta niin, ettei kuolemasi jää huomaamatta. Kuvittelet, että ansaitsemiesi hopeasiipimerkkien vuoksi
ansaitset komeamman lähdön kuin kaupungista pudotettu nolla,
vaikket ole ensimmäistäkään hiekassa kieriskelevää nollaa parempi.”
”Tai sitten täällä ruumiini jää tarpeeksi kauas kaupunkilaisista”,
mies huomautti.
”Uskot siis tekeväsi muille palveluksen kuolemalla täällä?” Lu tyrmistyi. ”Oletko tosiaan noin sekaisin? Vai onko kuolemasta tullut sinulle jokin pakkomielle?”
”Luuletko, että minä halusin tätä tässä iässä?” mies älähti. ”Luuletko että halusin kuolla, ennen kuin pääsin neljännelle kehälle? Ennen
kuin etenin urallani asemaan, johon halusin? Ennen kuin pistäisin
kasvattajaani paremmaksi? Ennen kuin saisin mahdollisuuden tulla
kasvattajaksi itse? Ennen kuin edes näin vilaukselta oikean, elävän
naisen? En! Minut tuomittiin ennenaikaiseen kuolemaan! Syövyte
tappaa! Minulla on enää 50 tuntia elämää jäljellä, joten tällä suoralla
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on pakko juosta. Haluan mieluummin lähteä omilla ehdoillani kuin
kitua ja korista jossain sairaalassa kurjan nollan tavoin. Mikään lääke ei
poista kipujani, jos N1014:kaan ei sitä tee! Minä haluan kuolla nyt,
ennen kuin menetän tajuntani silmittömien kipujen vuoksi!”
”Minun on todella vaikea ottaa itsemurhaa hautovaa narkkia tosissaan”, Lu huomautti. ”N1014 on ainoa viidennellä kehällä jakelussa
oleva huumausaine, ja sen jakelu on tiukasti valvottua.”
”Niin minäkin kuvittelin!” mies huudahti. ”Vitosella on kuitenkin
baari, jossa liikkuu uutta tavaraa. Se on vahvempaa kuin N1014, eikä
sen tarkoituksena voi olla mikään muu kuin elämän täydellinen tuhoaminen.”
Samassa Lu havahtui selkänsä takaa kantautuviin ääniin ja olan yli
vilkaistuaan huomasi kahden rajavartijan kiirehtivän hänen suuntaansa.
”Miehiä on kuollut kuluneen vuoden aikana Syövytteen vuoksi lukemattomia”, mies jatkoi ääntään madaltaen. ”Jos et usko, tarkista
tilastot itse! Jossain täytyy olla raportti kuolleista, joiden sisäelinten on
todettu tuhoutuneen täysin. Jonkun on jo täytynyt huomata, että kaupungissa kuolee nuoria miehiä ilman järjellistä syytä!”
”En usko sinua, joten älä edes kuvittele, että alkaisin toimia tämän
hullun tarinasi perusteella.”
”Mutta silti sinä kuuntelet”, mies huomautti. ”Näen ilmeestäsi, ettet haluaisi, mutta kuuntelet siitä huolimatta. Totuus on, että joku tappaa meitä.”
”Epäilen”, Lu huokaisi. ”Joku olisi jo huomannut jotain ja tehnyt
ilmoituksen. Uutisotsikoissa ei edes puhuttaisi muusta kuin viidennen
kehän vaarallisuudesta ja Nesasio olisi jo sulkenut koko kehän.”
”Nesasio ei koskaan sulkisi vitosta”, mies väitti. ”Se kehä on ainoa
asia, joka pitää kaupunkilaiset jotenkuten järjissään.”
”Miksi et sitten ole tehnyt tälle asialle jotain?” Lu kysyi.
”Kuten mitä? Kun Syövyte alkaa tehdä tuhoa, rappeutuminen etenee nopeasti. Kukaan ei ota näin sairaannäköistä miestä tosissaan,
vaan ihmiset kiertävät minut kaukaa. Jätin varoitukseni kirjallisena.”
”Minä en usko sinua”, Lu sanoi. ”Jokin paljon häpeällisempi syy on
ajanut sinut tänne saakka, ja tämä on vain selitys, jonka keksit siltä
varalta, että jäät kiinni.”
”Puhun totta”, mies intti. ”Kaikki totuudet eivät mahdu uutisotsikoihin. Kai myönnät edes sen, ettei miehen kuolema ole koskaan niin
paha kuin naisen? Meitä on yllin kyllin, ja siksi ainoastaan naisten kuo-
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lemat nousevat otsikoihin. Naisen elämä ja kuolema on uutinen, miehiä ei jää kaipaamaan kukaan.”
”Mikä sitten on tämä baari, jossa tätä myrkkyä jaetaan N1014:n sijaan?” Lu kysyi vielä, vaikkei itsekään tiennyt miksi. ”Osaatko edes
vastata tuohon valehtelematta?”
”Se sijaitsee lohkossa…” mies aloitti, mutta hänet keskeyttivät paikalle kiirehtineet kaksi rajavartijaa.
”Narkki?” toinen rajavartijoista kysyi ja katsoi miestä ilmeisen halveksuen.
”Missä te olitte?” Lu ärähti. ”Olen iltavapaalla ja joudun tekemään
teidän työt.”
”Joko ilmoitit poliisille?”
”Olin juuri aikeissa”, Lu vastasi.
Toinen miehistä tarttui viestimeensä ja astui loitommalle. Lu päästi
narkista irti, mutta ennen kuin hän ennätti loitommalle, mies yllättäen
tarrautui häneen. Hän ojensi lasilevyn puolikkaan, jota oli pitänyt tähän saakka visusti nyrkissään.
”Koska kuuntelit”, hän sanoi. ”Älä kuitenkaan unohda.”
Lu otti lasinpalasen vastaan mahdollisimman huomaamattomasti ja
astui loitommalle. Hänen oli syytä poistua ennen kuin rajavartijat painaisivat hänen kasvonsa mieleensä. Juuri nyt he saattoivat olettaa, että
hän oli yksi Albedon rajalla partioivista, joka oli vasta palaamassa partiopaikaltaan Gavialikseen iltavapaita viettääkseen. Niin ei kuitenkaan
ollut, joten hänen oli poistuttava ennen kuin miesten uteliaisuus heräsi.

***
Saia oli syventynyt seuraamaan naarmuttajien keskustelua, kun huoneen ulkopuolelta kantautuva kutsuääni kiskaisi hänet takaisin todellisuuteen. Hän sulki yhteyden Kaukaloon ja kiirehti huoneestaan kohti
eteistä.
”Kuka on tulossa?” rouva Ovatus huhuili huoneestaan.
”Lu”, Saia ilmoitti naisen huoneen ohittaessaan. ”Ole ihan rauhassa.”
Ulko-ovelle päästyään hän vilkaisi ovenpielen näyttöä ja tutun tyypin tunnistettuaan avasi oven.
”Onko Lan jo täällä?” Lu kysyi ennen kuin oli edes ehtinyt kynnyksen yli.
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”Tulossa”, Saia vastasi ja sulki oven.
Lu hymähti vastaukseksi ja jatkoi tottunein elkein kohti oleskelutilaa. Sinne päästyään hän pysähtyi, heitti harmaan lakkinsa pöydälle ja
hengähti syvään. Saia oli aistivinaan kireyden.
”Huono päivä?” hän rohkeni kysyä huoneeseen astuessaan.
”Se näkyy päällepäin?” Lu naurahti kuivasti ja vilkaisi olkansa yli
hänen suuntaansa.
”Vähän.”
”Sanotaanko nyt niin, että tähän päivään on mahtunut aika lailla
turhaa vääntämistä.”
”Okei”, Saia totesi. ”Yritän olla ärsyttämättä lisää.”
Lu istahti sohvalle, hengähti syvään, kunnes käänsi katseensa Saiaan.
”Sinulla taitaa olla minulle jotain kerrottavaa”, hän totesi matalalla
äänellään.
”Onko?” Saia kysyi ja hänen sydämensä hypähti hieman.
”Olin 6. kulman asemalla vähällä hieraista silmiäni, kun kutosjunaan päästäkseni portti ilmoitti nimekseni Luteus Volem”, Lu täsmensi ja miehen kasvoille nousi vino hymy.
”Yritin varoittaa siitä”, Saia sanoi hieman puolustelevaan sävyyn.
”En kuitenkaan ehtinyt, kun sinulla oli jokin tilanne päällä ja suljit yhteyden.”
”Miksi väärä nimi? Tessonia?”
Saia veti henkeä ja nappasi hyllyllä lojuvan datalevyn. Hän arveli,
ettei Lun huonotuulisuus tulisi tämän illan aikana taittumaan.
”Olemme Lanin kanssa seuranneet kaiken muun ohella myös rajavartioston valvontadataa”, hän aloitti ja avasi levyn.
”Minun takiani?”
”Kenenpä muunkaan?”
”Miksi?”
”Koska Lanilla oli aavistus, ja kun hänellä on aavistus, siitä seuraa
toimenpiteitä”, Saia selitti. ”Niinpä testasimme erästä juttua reilun
kuukauden ajan ja saimme sinä aikana kerätyksi paljon rajavartiostolle
kuuluvaa dataa. Tuskallisen ja aikaa vievän näpräämisen jälkeen meillä
on viimein tuloksia.”
”Kuulostat vakavalta”, Lu huomautti.
Saia istuutui Lun viereen ja mietti hetken kuinka jatkaa. Lu vastasi
hänen katseeseensa rauhallisesti.
”Kakista se ulos”, hän kehotti.
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”Hyvä on”, Saia huokaisi. ”Rajavartiostohan luo sinulle jatkuvasti
tekaistuja tietoja saamistasi käskyistä, koska Saevus-joukot ja Terra
Unionia ovat salaisuus rajavartioston sisälläkin.”
Lu nyökkäsi ja katsoi häntä, kuten itsestäänselvyyksiä selostavaa
henkilöä tyypillisesti katsottiin: kärsimättömästi.
”Koska olet pitänyt meidät aika tarkasti ajan tasalla siitä, milloin
olet palveluksessa ja milloin tulet vapaalle, meille on toisinaan tarjoutunut mahdollisuus ujuttautua rajavartioston järjestelmään juuri oikealla hetkellä ja manipuloida jo valmiiksi tekaistuja tietoja seuraavasta
työmääräyksestäsi.”
”Olette väärentäneet ja alun perinkin vääriä tietoja?” Lu kysyi hivenen huvittuneena.
”Kyllä”, Saia myönsi. ”Emme ole koskaan tehneet räikeitä muutoksia. Esimerkiksi jos rajavartiostossa on kirjattu, että olet seuraavaksi Enoviissa, olemme pitäneet sinut Enoviissa, mutta vaihtaneet siellä
sijaintia vaikkapa etelästä pohjoiseen.”
”Hyvä on”, Lu lausahti ja katseli häntä tarkkaavaisesti.
”Joka kerran, kun vaihdoimme paikkatiedon toiseen, me olimme jo
onnistuneet ujuttautumaan alueen valvontakameroihin.”
”Miksi?”
”Lisäsimme niihin Lanin koodaaman kasvojentunnistusohjelman,
koska rajavartioston vastaavan ohjelman käyttö olisi ollut liian suuri
riski. Ajatuksena oli siis tarkistaa, löydämmekö tallenteista jotain yhtenäistä.”
”Ja te löysitte jotain.”
Saia katsoi Luta suoraan silmiin ja nyökkäsi.
”Joku tyyppi seuraa minua?”
Saia nyökkäsi toistamiseen.
”Rajavartija?”
”Ainakin hänellä on samanlainen harmaa univormu kuin sinulla.
Onko hän uskollinen rajavartiostolle on tietenkin asia erikseen.”
Sitten Saia käänsi datalevyn näytön kohti Luta, joka kumartui katsomaan siihen piirtyvää kuvaa. Hetken kuvaa tuijotettuaan hän tarttui
levyyn ja vaikutti hautautuvan ajatuksiinsa. Mahtoikohan Lu edes
tunnistaa miehen? Todennäköisyys oli pieni, koska rajavartiosto oli
suuri ja Lu vietti suurimman osan ajastaan eristyksissä Albedossa
muiden Saevus-joukkoihin kuuluvien miesten tavoin.
Lun kulmat kurtistuivat. Saia mielestä levyllä oli kuva melko tavallisen näköisestä miehestä. Mies oli noin 40–45-vuotias, hänellä oli leveähkö nenä, kapeat huulet ja ilmeettömät silmät. Ulkoisesti hänessä
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ei siis ollut mitään silmäänpistävää. Mielenkiintoisinta miehessä olikin
se, että hän erityisen taitava väistelemään valvontakameroita. Ehkä
jokainen rajavartija kykeni halutessaan samaan, Saia arveli. Ehkä myös
Lu pystyi siihen ja opettaisi taidon Janillekin ennen suunnitelman jalkauttamista.
Luta seuraavan miehen väistelytaitojen vuoksi he eivät kuitenkaan
olleetkaan saaneet hänen kasvoistaan tarkkoja kuvia. Tehtävää oli vaikeuttanut myös se, että Lun työvuorot kestivät usean vuorokauden,
eikä mies ollut aina ilmestynyt kameroiden ulottuviin heti vuoron
alussa. Saia olikin viettänyt pitkät tovit etsien vastaavuuksia eri tallenteiden välillä. Se oli ollut uuvuttavaa hommaa Lanin apuohjelmasta
huolimatta, ja se oli ollut nimenomaan hänen hommaansa, koska Lan
oli päivät töissä.
”En ole koskaan nähnytkään”, Lu sanoi viimein ja ojensi datalevyn
takaisin.
”Niin arvelinkin.”
”Hän siis ilmestyy aina paikkoihin, joihin te olette minut sijoittaneet?”
”Lähes joka kerran, mutta aina hieman eri aikaan, aina lakin lippa
mahdollisimman alhaalla ja aina tarkoin valvontakameroita väistellen.”
”Oletteko hakeneet häntä kasvojen perusteella?”
”Tietenkin”, Saia sanoi. ”Heti, kun sain hänen kasvoistaan kokonaisen kuvan, aloin verrata sitä osittaisiin kasvokuviin. Aloin myös
yhdistellä jo tallentamiani osittaisia kasvokuvia varmistuakseni, että
kyse on muinakin kertoina ollut samasta henkilöstä. Vastaavuus löytyi, ja nyt me viimein tiedämme kuka hän on.”
”Eli?”
”Hänen nimensä on Hemi Galusi”, Saia aloitti. ”Hän on oletettavasti syntynyt Gallinulassa 41 vuotta sitten ja palvellut rajavartiostossa
jo 18 vuotta. Hän muutti Gavialikseen yhdeksän vuotta sitten ja asuu
nykyään neljännellä kehällä lähellä 4.5 kulman asemaa. Neljännellä
kehällä hän on saavuttanut vasta primi-luokan, eli hän ei pääse nousemaan kutoselle ihan vielä, mutta hän on jo ansainnut kasvattajan
luvan. Hän ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi osoittanut kiinnostusta
alkaa kasvattajaksi. Rajavartiossa hän tekee nykyään lähinnä suunnitteluun ja seurantaan liittyviä työtehtäviä, ja hänellä on korkeampi arvo
kuin sinulla.”
”Luulisi olevankin 18 palveluvuoden jälkeen”, Lu totesi. ”Hän siis
vaikuttaa kaikin puolin tavalliselta tyypiltä.”
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”Hänessä ei alkuun vaikuttanut olevan mitään epäilyttävää, mutta
Lan käski minut tutkimaan tarkemmin. Viimein löysin hänen henkilötiedoistaan pieniä ristiriitoja.”
”Millaisia?”
”Esimerkiksi hän aloitti komennuskasvatuksen Gallinulassa 27
vuotta sitten. Komennuskasvatuksen kesto on päivälleen sama kaikille, mutta Hemi olisi päässyt ensimmäiselle rajavartioston preppauskurssille jo 37 tuntia ennen komennuskasvatuksen virallista loppumisaikaa.”
”Se ei ole mahdollista.”
”Joten aloin syynätä muitakin hänen elämänsä ’taitekohtia’, koska
niistä saattaisi löytyä jotain outoa. Ja olin oikeassa. Viimeinen hopeasiipimerkki, jonka hän ansaitsi Gallinulassa, kirjattiin hänelle 26 minuuttia sen jälkeen, kun hänen henkilötietonsa oli kirjattu Gavialikseen. Kuten tiedät, hopeasiipimerkit rekisteröidään aina siinä kaupungissa, jossa henkilö on kirjoilla.”
”Poikkeuksetta. Hänen koko henkilöhistoriansa on siis tekaistu?”
”Se on väärennös, mutta hyvä sellainen. Harva tarkistaa hopeasiipimerkkien rekisteröintiä tuntien tai minuuttien tarkkuudella. Vuorokausi usein riittää.”
”Se siitä”, Lu totesi synkästi. ”Tessonia.”
”Ja näin hyvin väärennetty henkilöhistoria saattaa tarkoittaa, että
hän voi olla jopa Tessonian alkuperäisiä”, Saia lisäsi. ”Hän on todennäköisesti telossialainen.”
Lun suu loksahti auki.
”Meillä saattaa siis olla varma tieto kolmannesta telossialaisesta
Aix-kaksikon lisäksi?”
”Kuulostat innostuneelta”, Saia kummastui.
”Miksen olisi?”
”Jani epäili, että saattaisit hermostua ja alkaa miettiä tämän tyypin… poistamista tästä maailmasta.”
”Häh?” Lu hölmistyi. ”Luuleeko Jani, että tappaminen on minulle
jokin pieni muodollisuus?”
Saia hämmentyi eikä ensin tiennyt kuinka vastata.
”Sen Rukian räjähdyksen jälkeen hän on varmaan ollut vähän huolissaan”, hän sai viimein sanottua.
Oikeasti hän tiesi täsmälleen, mitä Jani ajatteli. Jani oli huomauttanut jo useaan kertaan, että suuttuessaan Lu saattoi olla valmis mihin
tahansa. Eniten Jania taisi kuitenkin huolestuttaa mahdollisuus, että
Lun käsitys oikeasta ja väärästä oli alkanut hämärtyä. Saia ei kuiten-
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kaan halunnut mainita asiasta Lulle sanallakaan. Hän tajusi kyllä, ettei
Jani ollut puhunut huolistaan, jotta hän pääsisi lörpöttelemään niistä
Lulle myöhemmin.
”Jani voi lakata stressaamasta”, Lu vakuutti. ”Tämä tyyppi on paljon arvokkaampi elävänä.”
”Niin minunkin mielestäni. Nyt meillä on nimittäin mahdollisuus
pelata samaa peliä, jota he pelaavat sinun kanssasi.”
”Täsmälleen”, Lu lausahti, ja Saiasta hän vaikutti jopa hyväntuuliselta aikaisempaan verrattuna.
”Jatkamme myös Aixien seuraamista”, hän jatkoi, ”mutta toistaiseksi se on ollut aika turhaa touhua. He ovat niin laskelmoivia ja varovaisia liikkeissään, etten enää oikeasti ihmettele, kuinka he ovat onnistuneet huijaamaan ihmisiä vuosikausia.”
”Tämä mystinen Hemi Galusi ei ole kuitenkaan löytänyt minua
paikoista, jonne olette häntä turhaan juoksuttaneet”, Lu huomautti.
”Ja siitä saattaa vielä tulla ongelma, Saia varoitti. ”Viimeistään nyt
ne hullut ovat tajunneet, että sinulla on hämmästyttävä kyky harhauttaa heitä. He eivät koskaan löydä sinua paikoista, joissa sinun pitäisi
rajavartioston tietojen mukaan olla, eikä heillä ole varmaan hajuakaan
siitä, miten sinä kykenet siihen ilman, että joudut ongelmiin rajavartioston kanssa.”
”Totta”, Lu lausahti, ja katse hänen silmissään tummui taas. ”Ja
siksi saavuin tälle kehälle tänään Luteus Volemina. Olen heidän teknisessä seurannassaan, ja jos yksikin asemaportti kirjaa Lu Talpan nimen, he juoksevat perääni.”
”Siksi minusta on hyvä, ettet tulisi kuudennelle kehälle omana itsenäsi kovin usein. En tykkää muuttaa henkilötietoja, mutta tietäen,
ketkä perässäsi ovat…”
”Se on pienempi riski kuin joutua kasvotusten tämän porukan
kanssa.”
”Juuri niin”, Saia huokaisi. ”Ja siksi olen jo poistanut tämän Luteus
Volem -identiteetin ja lähettänyt sormenjälkitietosi 2. kulman asemalle, jossa yksi porteista kirjaa pian Lu Talpan saapuneeksi.”
”Sinä voit tehdä niin?” Lu kummastui.
”Lan näytti, miten se tehdään. On hyvä, että välillä Lu Talpan sormenjälkitiedot tallentuvat jonnekin päin kaupunkia.”
”Sinä siis joudut pyörittämään sormenjälkitietoja joka kerran, kun
tulen kaupunkiin?”
”Melkein, jotta nämä sinua etsivät tyypit pysyvät siinä uskossa, että
olet kaupungissa. Lisäksi Lan on käskenyt tehdä saman tempun pari
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kertaa silloinkin, kun olet ollut Albedossa tai rajalla. Pompottelen sinua toisella ja viidennellä kehällä, joten voi olla, ettei sinulla ole tällä
hetkellä kovin paljon vapaatunteja vitoselle…”
”Ei haittaa”, Lu sanoi.
Saia hengähti syvään ja nyökkäsi. Jos Lu olisi ollut tavallinen, kaupungin rajalla partioiva rajavartija, tilanne olisi ollut astetta helpompi.
Lu oli kuitenkin Saevus-joukoissa, ja ennen pitkää joku Tessoniasta
saattoi saada vihiä siitä, mihin tehtävään Saevus-joukot oli koulutettu.
Ja jos Tessonialle valkenisi Terra Unionian olemassaolo, seuraukset
voisivat olla veriset. Sitä mieltä Lan ainakin oli, ja Saian ymmärryksen
mukaan myös Lemmus ajatteli samoin.
Toinen synkkä skenaario, jota hän mietti usein, oli rajavartiostoon
ujuttautuneen tessonialaisen yleneminen. Tarpeeksi korkeassa asemassa yksi heistä saattaisi hyvinkin saada selville Saevus-joukkojen
olemassaolon, sen tarkoituksen ja joukkojen todellisen kokoonpanon.
Saialla ei ollut aavistustakaan kuinka pahaa jälkeä siitä seuraisi.
”Minusta tuntuu kuin me odottaisimme luokan 5 hiekkamyrskyä”,
hän totesi hiljaa. ”Me tiedämme, että se on tulossa, vaikka tuuli ei ole
vielä noussut.”
Lu katsoi häntä, muttei sanonut mitään.
”Ennen pitkää he saattavat löytää sinut, teimmepä mitä tahansa, joten…”
”Tiedän”, Lu lausahti tyynesti. ”Mutta minä tein virheen jo kuukausia sitten, kun jätin sormenjälkeni heidän löydettäväkseen. Nyt en
voi muuta kuin toivoa, etteivät he etsi minua Enoviista kauempaa.
Eniten minua ottaa päähän se, että olen sotkenut teidät tähän kuvioon.”
”Lan oli sotkeutunut tähän ennen kuin hän edes tiesi sinusta, ja mitä minuun tulee, minulla on myös syyni jatkaa. Ei minusta taistelijaksi
ole, mutta teen sen, minkä voin. Minä en halua, että maailmassa on
heidän kaltaisiaan ihmisiä.”
”He kuitenkin ovat täällä”, Lu totesi synkästi ja hieroi kulmiaan.
”He ovat olleet täällä jo Gavo Hirundan ajoista lähtien.”
”Mutta eivät kertaakaan näin voimakkaina Hirundan iskun jälkeen”, Lu sanoi. ”He kasvavat nyt voimakkaasti, ja sen täytyy tarkoittaa, että he ovat aikeissa iskeä. Mutta minne ja millä voimalla?”
”En tiedä, mutta nyt meillä on ainakin tämän Hemi Galusin sormenjälkitieto”, Saia huomautti.
”Ja?” Lu kummastui. ”Mitä hyötyä siitä meille on?”
”En tiedä vielä, mutta ehkä sille tulee vielä käyttöä.”
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”Siihen en osaa sanoa mitään, mutta sormenjäljistä puheen ollen…” Lu sanoi ja kaivoi taskustaan esiin pienen mustan nyytin.
Hän asetti mustan mytyn sohvalle Saian viereen ja katsoi tätä salamyhkäinen virne kasvoillaan. Katse sai Saian tuntemaan olonsa hieman vaivautuneeksi, joten hän keskittyi nyyttiin. Erikoiselta tuntuva
kangasmytty suorastaan huokui terraunionialaisuutta.
Saia avasi paketin ja tajusi katselevansa tuhriintuneita lasinpalasia.
Näky ei vastannut hänen odotuksiaan lainkaan.
”Pahoittelut, että toimitus tuli monessa osassa”, Lu sanoi hänen
ilmeen huomatessaan. ”Se ei ollut tarkoitus.”
”Mitä tapahtui?”
”Narkki sai paketin hyppysiinsä ja hajotti lasin.”
”Onneksi sait sen takaisin.”
”Nyt minua kuitenkin kiinnostaa, tekeekö näillä palasilla yhtään mitään vai pitääkö meidän aloittaa alusta.”
Saia alkoi tutkailla lasipaloja ja oli erottavinaan kahden levyn välissä
ohuen kerroksen geelimäistä ainetta. Se oli odottamatonta, mutta onneksi aine pysyi aloillaan eikä valunut hänen sormilleen. Kun hän nosti levyt valoa vasten, hän oli erottavinaan sormenjälkeä muistuttavia
muotoja.
”Meillä saattaa olla onnea”, hän sanoi.
”Mitä tarkoitat?”
”Lasi ei mennyt poikki sormenjäljen kohdalta”, Saia kertoi hymyillen.
”Oletko tosissasi?” Lu kysyi ilmeisen helpottuneena.
Saia naurahti helpottuneena ja nyökkäsi.
”Tämä aine levyjen välissä, mitä se sitten ikinä onkaan, on suojannut sormenjälkiä. Ehkä se on aineen tarkoitus, koska ohut lasi voi hajota, mutta tämä löllö ei niinkään.”
”Sormenjäljet ovat siis yhä käyttökelpoiset?”
”Luulen niin.”
Lu päästi syvää helpotusta ilmaisevan pitkän örähdyksen ja painautui syvälle sohvan selkänojaa vasten.
”Terraunionialainen mömmö pelasti päivän”, hän naurahti ja katsoi
Saiaa tyytyväisenä. ”Nyt on sitten sinun vuorosi tehdä temppusi.”
”Eiköhän Lan hoida sen”, Saia totesi lyhyesti ja asetti lasilevyt pöydälle.
”Miksi?” Lu kummastui.
”Hän ei luota minuun, joten on parempi antaa hänen käsitellä sormenjäljet parhaaksi katsomallaan tavalla”, Saia vastasi.
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”Miten niin ei luota?”
Saia tunsi olonsa yhä vain vaivaantuneemmaksi. Osa hänessä halusi
palavasti kertoa Lulle kaikesta siitä, mitä hän oli sitoutumisensa jälkeen joutunut sietämään. Toinen osa taas käski vaikenemaan, jottei
Lu vain pitäisi häntä pikkuasioiden vuoksi kiukuttelevana lapsena.
Lulla oli kutienkin hieman suurempia murheita kuin hänellä. Hänellä
oli Lun ja Janin näkökulmasta katsottuna vain etuoikeuksia.
”Saia”? Lu kysyi.
”Minä teen vain virheitä”, Saia vastasi lyhyesti ja tunsi punan nousevan poskilleen.
”Se ei ole totta.”
”Se on totta, mutta ei meidän tarvitse alkaa siitä nyt puhua.”
”Jospa kuitenkin kertoisit, mistä tässä on kyse”, Lu kehotti.
”Saan kuulla tästä samasta asiasta melkein päivittäin”, Saia huokaisi, ja lukko, joka oli pidättänyt häntä puhumasta, naksahti auki. ”Olisit
kuullut, miten hän nälvi minua toissapäivänä, kun sotkin vahingossa
L7A-suhteen L7-kertoimeen. Sotkin ne, koska olin valvonut melkein
puolitoista vuorokautta ja olin aivan tikissä! Onneksi rouva Ovatus ei
kuullut sitä solvausten ryöppyä. Olisin varmaan kuollut häpeästä.”
”En tiedä, mitä täällä on täsmälleen tapahtunut, mutta älä ota hänen puheitaan itseesi.”
”Sitä Janikin sanoi”, Saia naurahti vaivaantuneena. ”Janin mukaan
Lan on välillä vähän mulkku.”
”Hyvin janimainen toteamus”, Lu hymähti.
Saia ei tiennyt ollako Lun huvittuneisuudesta hyvillään vai ei. Hän
ei osannut lukea reaktiota lainkaan. Oliko hän siis ollut harmissaan
ihan turhaan? Olivatko hänen ajatuksensa takertuneet sanojen ympärille, joita Jani ja Lu eivät jäisi vatvomaan hetkeksikään? Vai inhosiko
Lan häntä?
”Puolisosi on erikoinen tyyppi”, Lu jatkoi. ”Älä kuitenkaan anna
hänen vaikuttaa sinuun noin. Älä päästä sitä miestä pääsi sisälle.”
”Helpommin sanottu kuin tehty”, Saia tuhahti.
Hän oli pettynyt ja kun hän tajusi tuntevansa niin, hän turhautui
yhä vain syvemmin. Hän ei olisi halunnut kuulla Lun sanovan noin.
Hän ei halunnut tuntea oloaan typeräksi, mutta tässä asunnossa tunteesta oli tullut hänelle jokapäiväinen riesa.
”Lan ei vaikuta mieheltä, joka on tottunut ihmisiin”, Lu jatkoi.
”Hän on tottunut olemaan yksin.”
”Onko hänen silti oltava niin törkeä?” Saia kysyi.
”Miten hän on sinulle törkeä?”
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”Jos sinulle on koko ikäsi tehty selväsi useammalla kuin yhdellä tavalla, että olet paska ja kaikki, mitä teet on paskaa, vastaavan viesti
jatkuminen vielä sitoutumisen jälkeenkin saa sinut väkisinkin uskomaan siihen itsekin”, Saia selitti. ”En tiedä, mitä hän odottaa minulta.
En saa hänestä mitään selvää. Hän vain latistaa minua koko ajan.”
”Sinä et ole paska”, Lu ilmoitti ja katsoi häntä totinen ilme kasvoillaan. ”Kuulitko?”
Saia ei vastannut.
”Häh?” Lu kysyi ja tuuppasi häntä käsivarteen.
Saiaa alkoi hymyilyttää.
”Jos hän saa sinut tuntemaan, että teet vain virheitä ja ettei mikään
vaivannäkösi ole koskaan tarpeeksi, tiedät viimein, mitä tuhannet ja
taas tuhannet kasvatetut pojat käyvät läpi joka ikinen päivä. Sinun veljesikin todennäköisesti eli tuossa tilanteessa siitä lähtien, kun hän oppi
kävelemään.”
Lun sanat saivat Saian hätkähtämään.
”Sitä on olla miehen kasvatettavana”, Lu jatkoi. ”Niin Lankin on
todennäköisesti kasvatettu. Oletan hänen sukunimensä perusteella,
että hänellä on ollut kasvattaja, ellei hän ole sitten lunastanut nimeään
hopeasiipimerkeillä. Niitähän tällä herralla vaikuttaisi olevan yllin kyllin jo pelkästään tämän asunnon perusteella.”
”Hänellä on ollut kasvattaja”, Saia kertoi.
”Olin siis oikeilla jäljillä”, Lu totesi. ”Tervetuloa meidän kasvatettujen joukkoon.”
”Luuletko, että kyse on vain siitä?” Saia kummastui.
”Se on varmasti yksi syy. Toinen on hänen ikänsä.”
”Miten niin? Suuri osa miehistähän pääsi sitoutumaan vasta 50
vuoden iässä tai sen jälkeen.”
”Lan on siis ehtinyt elää noin kuusikymmentä vuotta ilman ensimmäisenkään naisen tai tytön kohtaamista”, Lu sanoi. ”Hän ei varmaan vieläkään tiedä, mikä sinä oikein olet, joten hän kasvattaa sinua
kuin poikaa.”
”Onko hänen silti pakko verrata minua koko ajan Atiin?” Saia tuhahti. ”Ati oli parempi siinä, Ati oli parempi tässä…”
”Napauta takaisin”, Lu ohjeisti. ”Tee hänelle selväksi, että Ati saattoi olla joissain asioissa sinua parempi, mutta on asioita, joissa sinä
olet veljeäsi etevämpi.”
”Kuten missä?” Saia tuhahti. ”Sitä hän minulta ensimmäisenä tivaisi.”
”Jos hän ei sitä vielä tiedä, hänen on syytä ottaa asiasta selvää.”
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”En ole noin sanavalmis”, Saia huokaisi.
”Sen miehen kanssa sinun on syytä olla”, Lu huomautti. ”Hän
huomauttaa virheistä omaan kuivaan tyyliinsä, koska ajattelee, ettet
muuten opi. Ja luulen, että kun teet jotain oikein, hän on vain hiljaa.
Sinun on kuitenkin syytä pitää mielessäsi, mihin sinä kykenet ja mitä
sinä olet jo saanut aikaiseksi. Saia Motasilla, nykyään rouva Senno,
osaa kyllä käsitellä sormenjälkitiedot vaikka unissaan. Jos et olisi niin
hyvä kuin olet, Lan ei olisi koskaan edes harkinnut noutavansa sinua
arentista. Hän olisi jättänyt sinut sinne loppuelämäksesi, muista se.”
”Hän halusi sitoutua vain siksi, että minulla on löyhä yhteys Lemmukseen.”
”Ei pidä paikkaansa”, Lu väitti vastaan. ”Hän olisi voinut vaatia sinua esittelemään itsensä minulle ja päässyt samaan lopputulokseen
sitä kautta. Hän kuitenkin tarjosi sinulle uutta elämää, ja siihen on
syynsä. Hän tuskin katselisi toista 16-vuotiasta tyttöä nurkissaan sekuntiakaan, mutta sinä et olekaan ihan tavallinen 16-vuotias gavialislainen tyttö.”
Saia vilkaisi Luhun, muttei sanonut mitään.
”Eikö muka näin ole?” Lu tivasi.
Saia tunsi toisen aallon punaa nousevan poskiinsa.
”Häh?” Lu tivasi yhä.
”Okei, okei…” Saia myöntyi viimein.
Samassa hän tunsi olonsa huomattavasti paremmaksi kuin päiväkausiin, vaikka hän oli ensin pelännyt kuulostavansa ruikuttavalta surkimukselta. Onneksi Lu oli sellainen kuin oli. Oli hämmästyttävää,
kuinka yhdestäkään Gavialiksessa syntyneestä ja kasvaneesta pojasta
saattoi tulla Lun kaltainen aikuinen.
”Jos kasvatettavana oleminen on todella tällaista, oliko sinulle helpotus, kun kasvattajasi kielsi sinut?” Saia kysyi nyt.
”Tietyllä tapaa oli”, Lu myönsi. ”Ja varsinkin nyt, kun tämä elämä
on minun kohdallani mennyt tällaiseksi säätämiseksi. Tässä tilanteessa
on helpompaa, ettei minun tarvitse kaiken salailun lisäksi vielä valehdella sille miehelle.”
”Et silti halua puhua siitä”, Saia huomautti.
”Yritän olla ajattelematta koko asiaa.”
”Mutta jos kielletyksi tuleminen oli lähinnä hyvä asia, miksi sitten
salaat sen?”
”Se johtuu enemmänkin muista”, Lu arveli. ”Muiden miesten suhtautuminen muuttuu, kun he kuulevat sinun tulleen kielletyksi. Eli
vaikka nykyinen tilanne on minulle henkilökohtaisesti helpompi, en
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silti halua muiden rajavartijoiden alkavan suhtautua minuun toisin.
Haluan pitää työkuviot mahdollisimman normaaleina.”
Samassa ovi kävi. Saia tunsi jännittyvänsä, koska tiesi Lanin sanovan jotain sellaista, jota hän ei olisi halunnut Lun kuulevan. Lu ei kuitenkaan vaikuttanut hätkähtävän. Miksi olisikaan? Hänhän oli nimenomaan halunnut nähdä Lanin tänä iltana.
Huoneeseen ilmestyi pitkä laiha mies.
”Teitkö hänelle sellaisen kulkuluvan, josta on ollut puhe?” Lan tivasi ennen kuin oli edes istuutunut ja heitti Saiaan kovan katseen.
”Tein”, Saia vastasi lyhyesti.
”Saavuin kuudennelle kehälle tekaistulla nimellä”, Lu vahvisti.
”Käskin Saian luoda sinulle ainakin kymmenen väliaikaista vierailijatunnusta”, Lan kertoi ja istuutui nojatuoliin matalan pöydän toiselle
puolelle. ”Sinun perässäsi kulkee uusi varjo.”
”Niin olen ymmärtänyt”, Lu sanoi. ”Ennätimme jo vaihtaa tuoreimmat kuulumiset.”
”Toivon, että nämä väliaikaiset tunnukset ovat käyttökelpoisia tilanteen vakavuuden huomioiden”, Lan jatkoi, ja Saia tiesi, että toteamus oli kohdistettu juuri hänelle.
”Ne ovat kunnossa”, hän ilmoitti tiukasti.
”Yhtä kunnossa kuin Janin valeidentiteetti, jota olen saanut paikkailla jälkikäteen useammin kuin kerran?” mies kysyi ja katsoi häntä
vakavasti.
”Sain tällä kertaa tehdä tunnuksia rauhassa sen sijaan, että olisin
parsinut ne nopeasti kasaan jollain tunkkaisella yhteyspisteellä auringonnousun aikaan”, Saia huomautti katkerasti. ”Tarkista ne tunnukset, jos et usko. Tai anna olla… sinähän tarkistat ne kuitenkin.”
Huoneeseen laskeutui jännittynyt hiljaisuus. Saia oli kuitenkin varma, ettei Lan edes tajunnut sitä. Lan ei tiennyt ihmisistä mitään.
”Lu toi sinulle tuomisia Terra Unioniasta”, hän lisäsi vielä ja työnsi
pöydällä lepäävät lasinpalaset miehen suuntaan.
Sitten hän nousi ja suunnisti kohti rouva Ovatuksen huonetta. Siellä oli lempeän naisen lisäksi ihan oikeiden kasvien vihertäviä alkuja, ja
niitä tutkaillessa hänelle tuli aina vähän parempi mieli.

***
Jani tunsi askelten käyvän raskaammiksi, mutta hän ei antanut periksi.
Hän jatkoi juosten kohti risteystä, jonka kohdalle oli päättänyt jaksaa.
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Hänen oli pakko jaksaa, koska luovuttaminen olisi merkinnyt heikkoutta.
Hän ei ollut koskaan vaatinut itseltään yhtä paljon kuin nyt. Puoli
vuotta Kitrinossa oli siis muuttanut häntä, vaikka hän oli alkuun ollut
varma, että keltaisessa univormussa oli kyse vain uudesta pukeutumistavasta. Hänestä oli kuitenkin tullut kilpailuhenkisempi kuin aikaisemmin ja paljon päämäärätietoisempi. Suuri osa gavialislaisista olisi
varmasti pitänyt vastaavaa muutosta hyvänä asiana, mutta valitettavasti sillä oli kääntöpuolensa, koska nyt hän myös näki puutteensa aikaisempaa tarkemmin. Ennen hän oli kyennyt sivuuttamaan heikkoutensa ja ehkä jopa antanut niille hiljaisen hyväksyntänsä. Nyt hän ei kuitenkaan saanut puutteisiinsa keskittyviltä ajatuksilta rauhaa, eikä hän
tiennyt oliko se hyvä vai huono asia. Joskus hänestä tuntuikin, että
hän mietti itseään liikaa. Hän ajatteli itseään jopa nyt kadulla juostessaan. Hän siis syyllistyi tekoon, johon oli aikaisemmin ajatellut kaikkien paskantärkeiden keltakaartilaisten syyllistyvän. Hän ei kuitenkaan
ollut oikea keltakaartilainen, ja ehkä juuri siksi riittämättömyyden tunne nakersikin häntä taukoamatta.
Jani pudisteli päätään. Hänen oli parasta keskittyä syyhyn, jonka
vuoksi oli taas tällä kirotulla kehällä. Hän ei olisi tullut tänne vapaaehtoisesti, mutta koska heillä oli suunnitelma, hänen oli valmistauduttava suorittamaan osuutensa virheettömästi. Hän ei voinut olla joukon
heikoin lenkki, hän ei halunnut pettää muita. Jos muut uskoivat hänen
hoitavan osuutensa, kai hänenkin oli uskottava siihen. Joten hänen oli
kuritettava kehoaan ja kirittävä askeleitaan, koska viikot kuluivat nopeasti. Gavialiksen kehät olivat kuitenkin valtavia, joten oli mahdotonta painaa mieleen kaikkia niitä neljännen kehän kolkkia, jotka hänen oli syytä muistaa viimeistä yksityiskohtaa myöten.
Samassa Janin takaa kuului kovaäänisen sireenin ulvaisu ja pimeässä illassa alkoi välähdellä kirkas valo. Jani pysähtyi, nosti lakin lippaa ja
kumartui hetkeksi tasaamaan hengitystään. Hikipisarat putosivat hänen kulmiltaan tummaa katukivetystä vasten.
”Mihin on miehellä kiire?” kuului häneen takaansa.
”Olen lenkillä”, Jani ilmoitti.
Sitten hän suoristi selkänsä ja katsoi poliisia lippansa alta. Mustatakkinen mies ojensi hänelle tunnistelevyn, johon Jani läimäsi kämmenensä. Laite piippasi lähes välittömästi.
”Atis 461980”, poliisi luki laitteestaan. ”Keltakaartilainen.”
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Jani puri hammastaan. Hän tuijotti seuraavaan kadunkulmaan, josta
hän vielä kääntyisi vasemmalle. Ensin hänen oli kuitenkin päästävä
poliisista eroon.
”Olet kaukana kuudennesta kehästä, kaartilainen”, poliisi huomautti.
”Ja?”
”Kaartilaisia ei juuri näe vitosta alemmilla kehillä. Mitä teet nelosella?”
”Miltä se näyttää? Olen juoksemassa.”
”Miksi täällä?”
”Eikö kulkuoikeuksien tarkistus ole lähinnä rajavartioston vastuulla?”
”Vastaa sinulle esitettyyn kysymykseen niskoittelematta”, poliisi
ärähti.
”Olen treenaamassa”, Jani ilmoitti tiukasti.
Se oli kuitenkin valhe, jota hän oli harjoitellut jo jonkin aikaa. Sujuva valehtelu kuitenkin kuului osaksi suunnitelmaa.
”Nelosella?” poliisi kysyi, ja miehen kasvoilta heijastui epäilys.
”Neljän viirin juoksu järjestetään vuosittain neljännellä kehällä”,
Jani huomautti kireästi. ”Neljännellä. Kilpailu on kahden kuukauden
päässä, ja minä treenaan paikan päällä, en kutosella, enkä varsinkaan
ruuhkaisella vitosella.”
”Vai niin”, kuului lyhyt toteamus.
”Jos ei ole muuta, kerro Sutalle terveisiä”, Jani kehotti ja veti taas
lakin lippaa alemmas.
”Kenelle?”
Jani vilkaisi mustaan univormuun pukeutunutta miestä. Häntä suututti, koska hän näki selvästi, ettei miehen reaktio ollut aito.
”Troviisille, joka todennäköisesti lähetti sinut perääni”, hän sanoi.
”En tiedä mistä puhut, keltapoju.”
”Etpä tietenkään”, Jani naurahti kuivasti. ”Kuten ei sekään poliisi,
joka seurasi minua pari päivää sitten Kitrinoon. Tai se, joka ilmestyi
viikko sitten videtioon, kun olin siellä pelaamassa. Oliko tämä tällä
kertaa tässä?”
Poliisi jäi tarkkailemaan häntä, ja Jani tiesi, että mies pitkitti tarkoituksellisesti vastaustaan. Jani ei kuitenkaan hermostunut, ei uhallaankaan, vaikka he vetivät kadulla kulkevien kaupunkilaisten huomion
puoleensa. Viimein mies nyökkäsi ja Jani harppasi välittömästi muutaman askeleen eteenpäin. Kun poliisista ei kuulunut enää inahdustakaan, hän pinkaisi taas juoksuun.
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Vaikka Jania ärsytti, hän kuitenkin tajusi kuinka helpolla oli tällä
kertaa päässyt. Se oli osaksi Lun ansiota. Lu oli nimittäin neuvonut
häntä vastaamaan poliisille lyhyesti. Jaarittelu herätti aina epäilyksiä,
joten varmanoloinen ja asiassa tiukasti pysyttelevä tyyppi pääsi yleensä
poliisin kanssa helpommalla.
Troviisi Suta oli silti piikki hänen lihassaan, ja jo ajatuskin miehestä
sai Janin leukaperät kiristymään. Saia oli vakuutellut hänelle lukemattomia kertoja, ettei Suta kykenisi millään keräämään uskottavia todisteita häntä vastaan, mutta se tuskin olikaan miehen tarkoitus. Tarkkanäköinen ja pakkomielteinen troviisi kiusasi häntä tunnustuksen
toivossa. Valitettavasti Suta suoritti painostuksensa niin hienovaraisesti, ettei Janilla ollut mahdollisuutta kerätä todisteita troviisin harjoittamasta häirinnästä. Jonain päivänä he vielä ottaisivat yhteen, siitä
Jani oli melkein varma, ellei Suta kuolla kupsahtaisi äkillisesti ennen
kuin niin ehtisi tapahtua.
Jani kääntyi vasemmalle, ja tie hänen edessään jakautui v-kirjaimen
tavoin kahteen. Hän jatkoi vasemmalle ja katu alkoi viettää alaspäin.
Hän ei ollut vielä käynyt täällä kehää kartoittaessaan. Hän ei ollut vielä
nähnyt katutason alle kätkeytyvää kolkkaa omin silmin, ja hänen oli
saatava tietää, mitä sinne kätkeytyi.
Hän saapui massiiviseen harmaan betonin hallitsemaan tilaan, jossa
kaikui. Jostain läheltä kuului myös vaimeaa veden solinaa, mikä oli
outoa. Hän ei kuitenkaan nähnyt vettä eikä katsonut aiheelliseksi alkaa
sitä tänä iltana etsiäkään. Hän oli täällä muista syistä.
Hän ohitti korkeita neliskanttisia betonipylväitä, jotka kannattelivat
siltaa korkealla hänen yläpuolellaan. Leveä silta ikään kuin muodosti
katoksen tämän paikan päälle noin kahdenkymmenen metrin korkeuteen. Lisäksi alue näytti sijaitsevan kahden rakennuksen välissä. Niiden ulkoseinät rajasivat tilan suorakulmion muotoiseksi, jonka lyhyillä
sivuilla olivat ylös johtavat tiet takaisin neljännen kehän katutasolle
saakka.
Jani näki useita kohdevaloja, jotka oli kohdistettu pylväisiin. Ne
loivat paikkaan ylevän vaikutelman. Maantaso pylväiden lomassa jäi
kuitenkin hämärän peittoon. Paikka saattoi olla hämärä myös päiväaikaan, ja se taas saattoi olla Janin ja suunnitelman kannalta etu, mikäli
suunnitelman noudattaminen todella vaatisi häntä palaamaan tähän
paikkaan.
Jani ei ollut tässä jylhässä ja kulmikkaassa paikassa yksin. Hän ohitti
kuntoharjoitteluun tarkoitettuja pisteitä, näki kourallisen seinäkiipeilijöitä sekä huomasi miehiä juoksevan tilan laidoilla sijaitsevia portaita
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ylös. Kehällä asuvat käyttivät siis massiivisten betonipylväiden valtakuntaa ahkerasti kuntoiluun. Osa portaista johti aina pylväiden yläpäähän saakka, osa taas noin puoleenväliin asti.
Vaikka oli jo myöhäinen ilta, portaat vaikuttivat olevan ahkerassa
käytössä. Oliko porrasjuoksu erityisesti neljännen kehän miesten suosiossa, vai oliko hän sattunut paikalle poikkeuksellisen vilkkaana iltana? Entä hiljentyikö tämä paikka yöksi? Toistaiseksi betonipylväiden
lomassa vaikutti käyvän kuhina, mutta kai hiljaisuus laskeutuisi tännekin ennen aamua?
Mutta mikä tärkeintä, missä olivat tätä tilaa valvovat kamerat? Jani
hidasti askeleitaan, kaivoi viestimensä ja alkoi varovaisesti kuvata. Ehkä hän saisi tallennettua vilauksen valvontakameroista ja Lu voisi jälkeenpäin arvioida, kuinka tarkasti aluetta vartioitiin.
Samassa yläpuolelta kuului jylinää, joka oli tuttu jokaiselle kaupunkilaiselle. Paikan yli kulki juna, joka oli juuri alkanut kiihdyttää lähellä
sijaitsevalta asemalta lähdettyään. Jani asteli viestin kädessä eteenpäin,
ja kun junan jylinä oli hädin tuskin ehtinyt edes vaieta, betonipylväiden takaa alkoi kuulua äänekästä riitelyä. Jani käänsi katseensa riidan
suuntaan ja huomasi sinipunaiseen liiviin pukeutuneen välimiehen
kiirehtivän portaikon luokse, jonka juurelle oli kerääntynyt noin
kymmenen miehen joukkio. Välimies työntyi kahden toisiaan tuuppivan miehen väliin ja alkoi läksyttää heitä käsillään voimakkaasti elehtien. Kyseessä täytyi olla kilpailusta johtuva riitatilanne, Jani päätteli.
Vaikka virallista kilpailua ei täällä tänä iltana käyty, miehet kilpailivat
silti. Siksi treenipaikoissa olikin aina välimiehiä päivystämässä.
Jani antoi riitapukareiden olla ja jatkoi matkaansa. Hän ei ehtinyt
ottaa muutamaa askelta enempää, kun hänen huomionsa jo kiinnittyi
noin viiden metrin päässä seisovaan betonipylvääseen, johon oli heijastettu kuva.
Jani keskeytti tallentamisen ja asteli pylvään luokse. Harmaata pintaa vasten heijastuvassa kuvassa oli naista esittävä siluetti, eikä Janin
tarvinnut arvailla sekuntiakaan kenestä oli kyse. Kuva esitti ilmiselvästi Mari Alaudaa.
Jani pudisteli päätään. Miksi siluetti? Miksi nyt, kun aikaisemmin
ilmoituksissa oli ollut Marin ID-profiilin kuva? Lisäksi Mari Alaudan
kuvat olivat jo ennättäneet kadota kaupunkikuvasta muutama viikko
sitten.
Presidentti Nesasio oli kuitenkin päättänyt ruoskia tehottoman poliisin kuriin ja kiristää tohtori Kuoleman etsintöjä. Lisäksi Nesasio,
joka vaikutti tarttuvan jokaiseen tilaisuuteen sättiä julkisesti maailman
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oikeaa presidenttiä, oli julistanut korjaavansa lepsun Sepiellan virheet
ja saavansa tohtori Alaudan nalkkiin. Niin ei kuitenkaan tulisi käymään, sen Jani tiesi jo nyt. Hän jäi siis odottamaan Nesasion epäonnistumista ja varautuisi vahingoniloon, kun virkaatekevä presidentti
joutuisi viimein myöntämään tappionsa. Toki Nesasio tulisi vähättelemään epäonnistumistaan kaikin mahdollisin keinoin, mutta kaupunkilaiset tuskin unohtaisivat. He olivat jo oppineet inhoamaan Nesasiota siinä määrin, että he tulisivat nostamaan Alaudan epäonnistuneen
etsinnän esiin yhä uudestaan ja uudestaan. Mikään muuhan ei käynyt
niin paljon ylpeän miehen omanarvontunnolle kuin tappion repostelu
julkisesti.
Jani huomasi, ettei pylvääseen heijastettu kuva ollut staattinen. Marin siluetin alla vaihtui teksti noin kymmenen sekunnin välein, ja Janin
astuessa pylvään eteen ilmoituksessa luki:
Viestin on aina henkilökohtainen. Viestimen luvaton luovuttaminen toisen henkilön käyttöön on aina rikos. (Laki 115.9)

Poliisi oli siis yhä sitä mieltä, että joku Gavialiksessa piilotteli Alaudaa.
Kadotessaan tohtori oli nimittäin älynnyt jättää sairaalaan ID-sirun
lisäksi myös viestimensä, ja siksi nainen ei ollut teknisen seurannan
ulottuvissa. Nyt viranomaiset vaikuttivatkin vakuuttuneen siitä, että
joku kaupunkilainen oli antanut Marin käyttöön laittoman viestimen.
Johtopäätös oli toki looginen, mutta siitä huolimatta täysin väärä.
Samassa viestimen luvattomasta luovuttamisesta muistuttava teksti
vaihtui jo toiseen:
Jokainen, joka on saanut tiedon valmisteilla olevista törkeistä rikoksista, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viranomaiselle. Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
laiminlyö laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava turvatoimirikkomuksesta väliaikaiseen kaupungista poisajoon. (Laki 17.18)

Jani oli nähnyt tarpeeksi. Hän astui loitommalle kuvaamista jatkaakseen. Hänen mieleensä kuitenkin piirtyivät taas troviisi Sutan kasvot.
Jos Suta tietäisi, mitä hän oli tehnyt ja mitä kaikkea hän tiesi, hänen
kohtalonaan olisi jotain paljon pahempaa kuin väliaikainen kaupungista poisajo nollakehälle. Mari Alaudan katoamiseen liittyvä varoitusteksti ei siis ollut mitään sen rinnalla, mitä hänelle tapahtuisi, jos Suta
saisi hänet kiinni.

57

”Mitä se jantteri tuijottaa?” kuului yllättäen tiukka kysymys Janin
selän takaa.
Jani hämmentyi. Hän kääntyi ympäri ja näki itseään noin kymmenen vuotta vanhemman miehen, joka katseli häntä ivallinen hymy hikikarpaloiden kansoittamalla naamallaan. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miksi mies puhutteli häntä.
”Katso nyt oikein kunnolla”, mies kehotti vielä. ”Tuon tarkempaa
kuvaa ei sinun kaltaisesi tyyppi tule oikeasta naisesta näkemäänkään.”
”Mitä sinä haluat?” Jani ärsyyntyi.
”Nousta kuudennelle kehälle ennen kaltaistasi jolppia”, mies vastasi jäätävästi.
Jani tyrmistyi. Miksi tämä tyyppi haastoi hänelle riitaa? Miehen koko olemus huokui halua alkaa tapella, mutta ei kai hän ollut niin typerä, että vaarantaisi seuraavan hopeasiipimerkkinsä väkivaltaisuuden
vuoksi?
”Mitä sinun ikäisesi edes tekee tällä kehällä?” mies jatkoi. ”Antoiko
kasvattajasi kulkuoikeuden ja tulit leikkimään ansioituneempaa kuin
oletkaan?”
”Mitä se sinulle kuuluu?” Jani kysyi puolestaan.
”Sinusta näkee metrien päähän, että olet ulkokehän roskasakkia”,
mies ilmoitti ja katsoi häntä halveksuen.
Tämän sanottuaan riitaa janoava mies viimein perääntyi ja jatkoi
matkaansa jättäen Janin seisomaan hölmistyneenä betonipylvään juureen.
”Mitä hittoa…?” hän ihmetteli tyrmistyneenä. ”Tämä kehä taitaa
oikeasti olla pahin koko kaupungissa.”
Hän vilkaisi vielä miehen suuntaan, kun mies oli jo katoamassa
harmaan ja hämärän paikan uumeniin. Jani päätti unohtaa koko jutun
ja jatkoi matkaansa. Neljännestä kehästä omistushalua tunteva tyyppi
ei ollut hänen ongelmansa.
Neljännestä kehästä sen sijaan vaikutti tulevan yhä enemmän sellainen. Valitettavasti hänen oli vielä tarkistettava muutama asia ennen
kuin nousisi kohti 4. kulman asemaa kiitävään junaan.
Jani saapui viimein alueen toiseen päähän, jossa tie vietti ylöspäin
kohti katutasoa. Hän aktivoi taas viestimensä ja sen näyttöön heijastuvan kartan mukaan oli jo lähellä yhtä kehän sisäistä juna-asemaa.
Hän oli olettanutkin niin, ja kun kartta vahvisti hänen aavistuksensa,
hän rohkaistui. Valitettavasti kyse oli samasta asemasta, jolta he olivat
kerran lähteneet Lun kanssa karkuun aseistettua miestä. Jo pelkkä
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ohikiitävä muisto tapahtuneesta sai hiljaisen onnistumisen ilon hiipumaan ja vatsan kiristymään jännityksestä.
”Inhoan tätä kehää…” Jani harmitteli mennessään.
Loivan ylärinteen päässä katu jatkui suoraan eteenpäin. Ei kestänyt
aikaakaan, kun hän jo erotti juna-aseman merkin loistavan pimeässä.
Jani hidasti ja jatkoi etenemistä rauhallisesti kävellen. Hän myös painoi lakkiaan alemmas, mikäli joku aseman läheisyydessä sijaitsevista
kameroista osuisi hänen kasvoihinsa. Hän tunsi sydämensä taas hakkaavaan hieman lujempaa.
”Miten minä selviän tästä…?” hän mietti hiljaa.
Koska hän ei ollut, kuten Lu. Hän ei ollut läpikäynyt kovaa eliittijoukon koulutusta, joka oli astetta rankempi rääkki kuin muilla rajavartijoilla. Hän ei myöskään ollut Saian kaltainen neropatti, joka osasi
manipuloida pitkälle automatisoitunutta maailmaa omiin tarkoituksiinsa. Hän ei ollut lainkaan kuten Lan, saati Lemmus, joista molemmat kykenivät yhdistelemään hajanaista tietoa eheäksi kokonaisuudeksi. Hän oli oikeasti yhä 43 hopeasiipimerkin mies kaupungin ensimmäiseltä kehältä, mies, joka ei tiennyt, mitä oli tekemässä. Hän eli olosuhteiden riepottelemana valheellista elämää ja vain toivoi selviänsä
siitä. Siinä mielessä häneen vihaisesti suhtautunut mies oli ollut oikeassa. Hän todella oli ulkokehän roskasakkia, ja jos hänen kanttinsa ei
tosipaikan tullessa kestäisi, se koituisi koko suunnitelman tuhoksi.
Jos joku sotkisi suunnitelman, se olisi ehdottomasti hän.

