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Za vse prijatelje, ki jih poznam po imenu.
Hvala vam.
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ZDAJ

Ko luči nenadoma ugasnejo, si zrem z zajcem iz oči v oči.
Z levo roko stisnem tubo industrijskega lepila, v desni pa 

držim izvijač in poslušam.
V polmraku se zdi, da zajec raste. Njegova glava je nabrekla, 

oči izbuljene in konice uhljev iztegnjene navzgor, kjer se mešajo 
s temo. Njegovi sprednji zobje so ukrivljeni kot slonovi okli. 
Nenadoma se zdi trimetrska figura dvakrat večja, dvakrat širša 
in precej bolj grozeča. Zdaj me gleda kot mamljiv korenček.

A seveda nič od tega ni resnično. Orjaški zajec je izdelan iz 
trde plastike in kovinskih ojačitev.

Hala je velik prostor, visoka in prazna. V njej še vedno 
zaudarja po hitri hrani; sladkoba saharina v pekovskih izdelkih 
se ti očitno zaje v oblačila. 

Stojim med Velikim vozom in Komodoško lokomotivo, in 
čakam. Lestev poleg mene meče dolgo senco na tla. Svetlobo 
oddajajo svetilka nad glavnimi vrati in različne luči, velike in 
majhne, na igralnih napravah, posejanih po hali. Rezultat je 
meglena, milnata svetloba, pomešana z odtenki zelene, ki jo 
oddajajo oznake za izhod, ter oranžne in rdeče, ki jo oddajajo 
gumbi za stanje pripravljenosti in vklop.
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Še pred kratkim bi v taki situaciji predvideval, da je razlog za 
nenaden izklop luči izpad elektrike ali tehnične težave. Ampak 
nedavni dogodki so me naučili, da tisto, kar se je nekoč v 
skladu z zakonom verjetnosti zdelo verjetno, zelo pogosto spada 
na področje nemogočega. In obratno: tisto, kar bi lahko prej 
izključil z enostavnim izračunom razmerij verjetnosti in analizo 
tveganja, je zdaj v bistvu celota mojega življenja.

Koraki. Ne vem, zakaj jih nisem slišal že prej.
Zadnji obiskovalci so zapustili halo že pred eno uro. Zadnji 

zaposleni je odšel domov pred pol ure.
Od takrat delam sam. Preveril sem igralne naprave in se z 

gumijastimi rokavicami na rokah plazil po labirintu Jagodna 
polja; otroci v labirintu puščajo vse mogoče stvari, od hrane 
in oblačil do vsebine njihovih plenic. Splezal sem na našteto 
ploščadi in zidov, očistil Tunel duhov in kar nekaj Tovornjakov 
želvakov, preveril, da ovijalke na Gradu potegavščin niso 
prepletene ena z drugo ter so pritrjene na drogove in tako 
pripravljene na jutrišnje lepljive prste malih Tarzanov. Nato se 
posvetim poškodovanemu zajcu. Ne morem razumeti, kako je 
nekomu uspelo odlomiti njegov desni uhelj, ki je začel rasti na 
višini dveh metrov in pol. Povprečna višina naših obiskovalcev 
je približno meter in dvajset centimetrov, mediana pa je še nižja.

Z določeno stopnjo natančnosti določim, da koraki prihajajo 
iz bližnje kavarne Skodrana torta. Pripadajo nekomu, ki poskuša 
hoditi kar se da hitro, a mu njegova teža to onemogoča.

Premaknem se nekaj metrov vstran, nato pa naredim 
več hitrih korakov nazaj proti Gradu potegavščin. Takrat s 
pogledom za trenutek ujamem novega obiskovalca. Čokat 
moški v temnih oblačilih se premika kar se da previdno. Očitno 
me išče pri zajčjih tacah, zato se hitro skrijem v varovalno senco 
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garaže Tovornjakov želvakov. Ritensko se pomikam proti vhodu 
Gradu potegavščin. Od tam pelje pot za Skrivnostnim slapom, 
ki seveda ni pravi slap, ampak plezalna stena iz modrih vrvi. 
Ko bom v gradu, bom moral razmisliti, kako priti iz njega. Ne 
nameravam namreč pobegniti v enem od Tovornjakov želvakov, 
katerih najvišja hitrost je deset kilometrov na uro.

Moški se je ustavil pred zajcem. Vidim ga s profila; luč za 
zasilni izhod nad vhodnimi vrati ga osvetljuje od zadaj in 
ustvarja strupeno zeleno avreolo okrog njegove pobrite glave. 
V desni roki nekaj drži. Moški in zajec stojita približno dvajset 
metrov stran. Vhod v Grad potegavščin je oddaljen približno 
sedem metrov. Naredim nekaj tihih korakov. Ko sem na pol 
poti do vhoda, se moški nenadoma obrne. Ko me zagleda, 
dvigne roko v zrak.

Nož.
Nož je boljši kot pištola. Vendar ne stojim pri miru, da bi 

izračunal njuno verjetnostno razmerje.
Skočim v Grad potegavščin, v katerem najprej naletim na 

majave stopnice in zaslišim moškega za seboj. Ne kriči, naj se 
ustavim. Prišel je, da me pokonča. Soba z nagnjenimi tlemi je 
opremljena z ograjo, ki me vodi skozi prostor. Bežanje je težje in 
veliko počasnejše, kot sem pričakoval. Skozi dve plastični okni 
pronica svetloba. Moški se pojavi na vhodu v sobo. Za trenutek 
se ustavi, verjetno da bi ocenil situacijo, nato pa se spet požene 
za mano. S prosto roko zgrabi za ograjo, da bi dobil zagon. 
Stvar očitno deluje in začenjam dvomiti o svojem načrtu.

Ko dosežem vrata, stopim v vrteči se tunel in takoj padem na 
desni bok. Tunelska cev se vrti, kot da bi bila samostojna enota, 
neodvisna od vsega drugega. Sledi še nekaj padcev, preden se mi 
uspe spraviti na roke in kolena. Začnem se plaziti proti odprtini 
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na drugem koncu. Orjaški moški vstopi v tunel in mi podre 
ravnotežje. Čeprav sem na vseh štirih, se nikakor ne morem 
vzravnati. Slišim, kako moški udarja ob stene cevi. Vendar ne 
kriči. Njegov glas je bolj podoben glasnemu prhanju, skoraj 
rjovenju. Po cevi se valiva kot pijana prijatelja brez nog.

Moški mi je vedno bližje.
Uspe se mi priplaziti do konca tunela in se skobacati na 

noge. Vse okrog mene se vrti in maje; kot da bi me nosil sunek 
vetra. Približam se stopnicam. Vrh teh stopnic, ki so zasnovane 
za precej manjša stopala od mojih, je del mojega načrta. Zato v 
roki vseskozi držim tubo sekundnega lepila. Odprem pokrovček 
in iztisnem vsebino tube po stopnicah pod mano. Moški se zdaj 
premika počasneje in lovi ravnotežje, zaradi česar je lepilo na 
podplatih njegovih čevljev še bolj učinkovito.

Prebijam se naprej in za sabo puščam sled lepila. Zdi se, 
kot da stopnice visijo v zraku, nekje med prvim in drugim 
nadstropjem. Tukaj je več svetlobe. Kot da bi se vsi posamični 
reflektorji združili, da bi mi omogočili neovirano gibanje. Zdi 
se, kot da hodim po tanki vrvi pod svetlim zvezdnatim nebom. 
Pazim, da ne padem. Pod nama ni nič nevarnega, le mehko, 
globoko morje pene. A padec bi upočasnil moj beg, kar bi bilo 
lahko usodno. Ozrem se čez ramo in zagledam …

… nož.
In ko opazujem gibanje roke moškega, se spomnim, da nož 

ni namenjen le bližnjemu spopadu. Lahko ga tudi …
… vržeš.
Nož zareže v zrak. Uspe se mi skloniti ravno dovolj, da mi 

ne prebode srca. Zadene mojo levo roko, vendar se ne zapiči 
vanjo. Spustim tubo lepila. Moški iz notranjega žepa izvleče še 
en nož. Stečem proti prostoru z igralnimi avtomati. In takrat 
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moški prvič spregovori. »Ustavite se!« zakriči. »Opozarjam vas. 
Rad bi vam pokazal …«

Njegovi argumenti me ne prepričajo. Stečem naprej proti 
avtomatom. V temi se zaletim v mehak gumijast steber. In nato 
še enega. Nato moja ranjena roka zadene ob še en steber. V moje 
telo zareže močna bolečina, ki me skoraj spravi na kolena. Sem 
človeška krogla v fliperju. Edina svetloba v prostoru prihaja z 
vhoda. V sredini prostora pa je temno kot v rogu. Dobra stran 
tega je, da me moški ne vidi in me ne more zadeti z nožem. Z 
iztegnjeno desno roko stojim med stebrom in gumijasto steno. 
Prebijam se proti svetlobi, medtem pa poslušam, kako moškega 
ves čas premetava naprej in nazaj med fliperji, in upam, da ga 
bo lepilo na njegovih čevljih upočasnilo.

Ko pridem do splava, se skozi vrvi izmuznem v prostor, 
iz katerega vodijo vrata do skladišča. Iz žepa hlač izvlečem 
ključe. Ključ se obrne v ključavnici, toda vrata se ne odprejo. 
Sunkovito vlečem za kljuko, dokler ne ugotovim, kaj se je 
zgodilo. Zamenjali so vse ključavnice. Ampak zakaj so jih 
zamenjali danes in mi tega ni nihče povedal?

Vrnem se do slapa in stopim skozenj. Moški je na ploščadi 
nasproti mene in si s podplata čevlja trga kos preproge. 
Naredim, kar lahko. Stečem in skočim. Letim po zraku. 
Pristanem na pločevinastem toboganu. Bolečina je tako 
neznosna, da zacvilim. Začnem drseti po toboganu, polnem 
ovinkov in zavojev. Zdi se, da rana na moji roki le še povečuje 
nihanje sile gravitacije. Tobogan in bolečina se zdita nemogoča 
kombinacija, kot kolo brez sedeža: do cilja prideš tako ali 
drugače, toda sedenje ne pride v poštev. 

Na dnu tobogana se obrnem na bok in pristanem na mehki 
blazini. Skobacam se na noge. S tobogana ne slišim nobenega 
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zvoka. Ne vidim zgornje ploščadi, vendar predvidevam, da je 
moški na njej.

Še enkrat prehodim celo pot okrog Gradu potegavščin, nato 
stečem nazaj proti zajcu in vhodu za njim. To zahteva čas, 
vendar nimam druge možnosti. Tudi drugih vrat ne bom mogel 
odkleniti. Samo vrata na vhodu se lahko odprejo z notranje 
strani brez ključa. Na zadnjem vogalu se ustavim, pomolim 
glavo izza njega in poslušam. Ničesar ne vidim niti ne slišim.

Poženem se v dir in tečem naravnost proti zajcu. Tečem 
in tečem, in tik preden dosežem zajca, izza njega stopi 
gromozanski, plečat moški. V trenutku mi postane jasno, kaj se 
je zgodilo. Za to, da se je pojavil tako hitro in neslišno, obstaja 
logična razlaga: njegovi podplati so namenoma ali ponesreči 
prekriti z majhnimi koščki gobe. Skočil je s ploščadi in zaradi 
obloge je bil njegov skok neslišen.

V meni vre jeza.
Spet začnem teči. Razmišljam lahko samo o zajcu. Z vso silo 

se zaletim v glodavca, ki se zvrne na moškega za njim. Vsi trije 
pademo na betonska tla. Moški me zagleda poleg sebe in v istem 
trenutku tudi jaz zagledam njega. Prvi reagira on. Zamahne z 
nožem, ki zadene moje stegno in pristane v laminatnih tleh pod 
nama. Tako so moje hlače pribite v tla. Zdaj sem ujet. S krikom 
zgrabim prvo stvar, ki jo lahko dosežem.

Zajčev uhelj. Ki se odlomi.
Z njim zamahnem proti moškemu in nekaj zadenem. 

Ko vstanem, se mi hlače raztrgajo. Moški seže v žep svojega 
jopiča. Tretji nož? Ne, to bi bilo preveč. Ukrepam, še preden 
bi ga lahko vrgel ali me zabodel z njim. Udarim z uhljem. In še 
enkrat. In še enkrat.
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Nato ga izpustim. Hala je prazna in tiha. Slišim samo 
razbijanje svojega srca. Ozrem se okrog sebe. 

Pustolovski park za vso družino.
Nenadoma se ne morem spomniti vsega, kar je privedlo do 

tega, da je vse to postala moja odgovornost. To in še veliko 
drugega – nenadoma je vse neobvladljivo, nepredvidljivo.

Sem aktuar.
In praviloma aktuarji ne upravljajo pustolovskih parkov in 

pokončajo ljudi z orjaškimi plastičnimi zajčjimi uhlji.
Ampak kot sem že povedal, moje življenje se že nekaj časa ne 

odvija po verjetnostnem izračunu.
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TRI TEDNE IN PET DNI PREJ 

1

Kannelmäki septembra. Takrat nisem poznal ničesar lepšega. 
Bleščeči, vijoličasti listi in najbolj konkurenčne cene hiš v 
Helsinkih.

Vonj po jeseni je visel v zgodnjejutranjem primestnem zraku 
– zraku, za katerega je bilo znanstveno dokazano, da je najbolj 
svež v mestu. S površine velikih listov v rdečih in rumenih 
odtenkih so visele kapljice rose, ki so se bleščale v vzhajajočem 
soncu kot peresno lahko zrcala. Stal sem na svojem balkonu v 
četrtem nadstropju in ugotovil, da sem natančno tam, kjer si 
želim biti, in da si glede tega ne bi mogel nikoli premisliti.

Območje v okolici železniške postaje v Kannelmäkiju je 
bil najučinkovitejši del mestnega urbanizma v Helsinkih. Od 
mojih vrat do postaje je bilo dve minuti in pol poskočne hoje. 
Vlak me je pripeljal do moje službe v Pasili v devetih minutah 
in, enkrat na mesec, do kino dvorane v trinajstih minutah. 
Glede na bližino centra mesta je bilo razmerje med ceno in 
vrednostjo stanovanj v Kannelmäkiju zelo dobro. Stanovanja so 
bila zelo dobro zasnovana in zelo funkcionalna, brez centimetra 
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neizkoriščenega prostora. V njih ni bilo ničesar dekorativnega, 
ničesar odvečnega. 

Bloki so bili zgrajeni sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, v času 
optimalnega racionalnega razmišljanja. Nekaterim se je zdel ta 
del mesta dolgočasen, celo depresiven, a morda je bilo krivo to, 
da so videli le fasade, ponavljajoč se kockasti vzorec in splošno 
sivino soseske, ki je bila sama po sebi mojstrovina, ki je izražala 
osupljivo enotnost. Naredili so napako, ki jo ljudje pogosto 
delamo. Niso opravili natančnih izračunov.

Iz lastnih izkušenj namreč vem, da nam izračuni povedo, kaj 
je lepo in kaj ni.

Kannelmäki je bil lep.
Še enkrat sem globoko vdihnil in stopil nazaj v stanovanje. 

Odšel sem na hodnik, si obul čevlje in oblekel jopič. Zadrge 
nisem zapel do vrha. Kravata se je bleščala in vozel na njej je 
bil popoln. Pogledal sem svojo podobo v ogledalu in prepoznal 
moškega, ki me je gledal iz njega. Pri dvainštiridesetih sem imel 
samo eno veliko skrito željo.

Želel sem si, da bi vse imelo smisel.

Aktuarska matematika je veda, ki združuje matematiko 
in statistično analizo za ocenjevanje verjetnosti – ali tveganja 
– kakršne koli morebitnosti za določitev zavarovalne premije, 
ki je z vidika zavarovalnice finančno donosna. To je uradna 
definicija. Tako kot številne druge uradno zveneče in zato 
dolgočasne definicije je tudi ta za večino ljudi preveč zapletena, 
da bi jo razumeli. In tudi od tistih, ki jo razumejo, so le redki 
pozorni na zadnji dve besedi, kaj šele, da bi vprašali, kaj, v tem 
kontekstu, besedi »finančno donosna« dejansko pomenita. 
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Zavarovalnice obstajajo zato, da ustvarjajo dobiček; v primeru 
nezgodnega zavarovanja je ta dobiček skoraj tridesetodstoten. 
Le redke družbe kadar koli dosežejo take prihodke z le enim 
poduktom. Ampak zavarovalnice ga, ker vedo, da ljudje 
nimajo nobene druge možnosti. Lahko se odločite, da ne boste 
sklenili zavarovanja – vsak ima pravico, da se odloči po svoje 
– ampak na splošno se večina ljudi odloči zavarovati vsaj svoj 
dom. Zavarovalnice tudi vedo, da so ljudje ranljivi in da je 
sposobnost ljudi, da zabredejo v težave, precej večja kot pri vseh 
drugih živih bitjih. In tako zdaj zavarovalnice povsod po svetu 
izračunavajo, kako velika je verjetnost, da bo ljudem spodrsnilo 
in bodo padli na svojih vrtovih, da si bodo v različne odprtine 
zapičili predmete različnih oblik in velikosti, da bodo stresli 
tlečo žerjavico z žara v posodo za smeti, trčili drug v drugega 
na čisto novem vodnem skuterju, segli z roko na vrh police, da 
bi poiskali nekaj, kar se skriva za vrsto steklenih vaz, se pijani 
nasadili na nož za pripravo sušija ali sebe in druge poškodovali s 
pirotehničnimi izdelki … naslednje leto.

Zavarovalnice zato vedo dvoje: prvič, da ljudje v bistvu 
morajo skleniti zavarovalne police, in drugič, da se bo določeno 
število ljudi, kljub nasvetom, naj tega ne storijo, zažgalo. In s 
tem dvema dejavnikoma – lahko ju poimenujemo svinčnik in 
vžigalica – operirajo aktuarji. Njihovo delo je zagotavljati, da 
bo tistim, ki se zažgejo, izplačano nadomestilo za njihove muke, 
pri čemer zavarovalnica kljub temu, da zavaruje take in številne 
druge ljudi, še vedno doseže predhodno določeno stopnjo 
dobička.

In tam, natančno na sredini ošiljenega svinčnika in gorečega 
ognja, sem bil jaz.

Moje delovno mesto je bilo v predelu Vallila. Nova poslovna 
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stavba na ulici Teollisuuskatu je bila zgrajena lani spomladi in 
zavarovalnica, v kateri sem bil zaposlen, se je vselila vanjo, ko 
je bila barva še sveža. Ko sem nato vsako jutro prihajal v našo 
pisarno odprtega tipa, sem vsakič znova občutil enako mero 
nejevolje in razočaranja, kot da bi v sebi nosil kose črnega ledu, 
ki se nočejo staliti: izgubil sem svojo pisarno. In namesto v svoji 
pisarni sem moral zdaj delati na delovni postaji.

Beseda »postaja« mi je povedala vse, kar sem moral vedeti. 
Moja »postaja« je bila ozek, utesnjen kotiček na koncu dolge 
mize, ki je gledala proti oknu. Nasproti mene je sedel Miikka 
Lehikoinen, mlad matematik, ki me je redno zalagal z 
neskončnimi anekdotami s piknikov. Na moji levi je sedel Kari 
Halikko, mlad analitik tveganj, ki je imel navado, da se je brez 
kakršnega koli očitnega razloga smejal samemu sebi. Očitno sta 
bila to predstavnika nove generacije aktuarjev.

Nista mi bila všeč, tako kot tudi ne naša pisarna odprtega 
tipa. Bila je hrupna, polna motečih dejavnikov in banalnosti. 
Predvsem pa je bila polna ljudi. Nisem maral stvari, ki so bile 
večini očitno všeč: spontanih pogovorov, stalnih prošenj po 
nasvetih, dajanja nasvetov in neprestanega pripovedovanja 
neokusnih šal. Ni mi bilo jasno, kaj je imelo vse to opraviti z 
zahtevnimi verjetnostnimi izračuni. Preden smo se preselili 
v nove prostore, sem poskušal pojasniti, da je naša pisarna 
oddelek za upravljanje tveganj in ne Disneyland, ampak očitno 
te besede niso imele bogve kakšnega vpliva na tiste, ki so 
sprejemali odločitve.

Postal sem manj produktiven. Še vedno nisem nikoli naredil 
nobene napake – za razliko od skoraj vseh ostalih – ampak moje 
delo je močno oviral neprestani tok nesmiselnega čvekanja, 
osredinjenega okrog Halikkojeve delovne postaje. 
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Halikko se je vsemu smejal in zdelo se je, da je večino svojega 
časa preživel ob gledanju videoposnetkov riti skakalk v višino, 
trapastih pevskih tekmovanj ali ljudi z nenavadnimi domačimi 
ljubljenčki. Vsi so se smejali in en video je vodil do naslednjega. 
Halikko se je hihital in krohotal. Tako vedenje se mi je zdelo 
neprimerno za analitika tveganja.

Drugi vir motenj je bil Lehikoinen, ki je neprestano govoril. 
Ob ponedeljkih nam je poročal, kaj se je zgodilo čez konec 
tedna, jeseni nam je pripovedoval o svojem poletnem dopustu, 
januarja sem izvedel vse o njegovem praznovanju božiča. 
Očitno se mu je v življenju precej dogajalo. Za povrh je bil že 
poročen in dvakrat ločen, kar je bilo v moji glavi dokaz slabega 
poznavanja pojma vzroka in posledic. Matematik bi moral ta 
pojem bolje poznati.

Tisto jutro sta ob mojem prihodu na delo že oba sedela 
za svojo delovno postajo. Halikko se je praskal po svoji 
pobriti glavi, Lehikoinen pa je šobil ustnice, buljil v zaslon 
in s prsti bobnal po svojem stolu. Oba sta bila videti, kot da 
se osredotočata samo na svoje delo, kar je bilo samo po sebi 
presenetljivo. Pogledal sem na uro na mizi. Bila je točno 
devet, kar je pomenilo, da bi morali biti zdaj že vsi na svojem 
delovnem mestu.

Odkar smo se preselili v nove prostore, sem se vsako jutro 
odpravil od doma približno trideset sekund pozneje, da bi se 
izognil nesmiselnemu jutranjemu čveku pred začetkom dela, in 
to je bil rezultat: prihod na delo zadnjo minuto, kar mi sicer ni 
bilo podobno. Aktovko sem odložil na tla in izvlekel stol izpod 
mize. Tokrat sem prvič slišal zvok premikanja njegovih trdih, 
plastičnih koles po preprogi. Ob tem zvoku me je zmrazilo, kot 
da bi mi šel kdo z mrzlimi prsti po hrbtenici. 
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Vklopil sem računalnik in preveril, ali je bilo na mizi vse, kar 
sem potreboval za delo. Ukvarjal sem se z raziskovanjem vpliva 
pogostosti spreminjanja obrestnih mer na optimizacijo izplačil 
v stalno spreminjajočem se svetu gospodarstva in upal sem, da 
mi bo tistega dne uspelo zaključiti dvotedensko raziskavo.

Tišina je bila kot voda v kozarcu, prozorna, a kljub temu 
konkretna, otipljiva.

Odtipkal sem svoje uporabniško ime in geslo, da bi se prijavil 
v sistem. Polji na zaslonu sta se zatresli. Prebral sem besedilo 
pod njima, ki mi je povedalo, da sta moje uporabniško ime in 
geslo neveljavna. Odtipkal sem ju še enkrat, tokrat počasneje, 
in se prepričal, da so bile velike črke res velike, male črke res 
male in da so bile vse črke prave. Polji sta se spet zatresli. Zdaj 
sta bili pod njima dve vrstici rdeče obarvanega besedila. Moje 
uporabniško ime in geslo sta bila neveljavna. Poleg tega – in to 
je bilo zapisano z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI – mi je 
ostal samo še en (1) poskus, da vnesem pravilno uporabniško 
ime in geslo. Pogledal sem čez zaslon proti Lehikoinenu. 
Še vedno je bobnal s prsti po stolu in gledal skozi okno v 
McDonalds na drugi strani ceste. Medtem ko sem ga opazoval, 
sem razmišljal o svojem uporabniškem imenu in geslu. Seveda 
sem ju poznal in vedel sem, da sem ju vnesel pravilno v obeh 
poskusih. 

Lehikoinen je nenadoma zasukal glavo in najina pogleda sta 
se srečala. A nato je hitro spet spustil pogled na svoj zaslon. 
Bobnanje je utihnilo. V prostoru je brnelo. Vedel sem, da je to 
zvok klimatske naprave in da sem ga slišal, ker ni nihče govoril, 
a nenadoma mi je nekaj na tem brnenju dalo misliti. Morda me 
je to odvrnilo od tega, da bi se obrnil in vprašal Halikka, ali je 
imel tudi on zjutraj težave s prijavo v sistem.



- 20 - - 21 -

Zajčji faktorAntti Tuomainen

Tudi če jih je imel, so bile zdaj rešene; Halikko je tipkal po 
svoji miški, kot da bi ji dajal na tisoče malih spodbud, eno za 
drugo. Položil sem roke na tipkovnico in na hrbtu spet začutil 
mrzle prste. Previdno sem premikal prste in se osredotočil na 
vsako tipko, ki sem jo pritisnil. Končno sem pritisnil »Enter«, 
pri čemer sem pazil, da sem ga pritisnil samo enkrat, z ustreznim 
odmerkom živahnosti in odločnosti.

Pri tem nisem niti trenil z očmi, kaj šele, da bi jih zaprl. 
Pritisk gumba se je zdel pomemben, kot da bi v enem trenutku 
zrl v dan, že v naslednjem pa zaspal ali kako drugače izgubil 
zavest in se zbudil v nov dan ter pred seboj zagledal pokrajino, 
ki bi bila spremenjena do neprepoznavnosti. Dan bi izgubil 
svetlobo in barve, svet bi spremenil svojo os vrtenja. Polje na 
sredini zaslona se je še tretjič zatreslo in v naslednjem trenutku 
ga ni bilo več.

Zaslišal sem znani glas.
»Koskinen, lahko pridete za trenutek v mojo pisarno?«
     


