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Seitsemästoista luku

Päivät kuluivat ja me harjoittelimme. Me taistelimme ja juok-
simme, punnersimme ja nostimme kuntoamme. Minulle päivät oli-
vat lastenleikkiä, Alaric joutui ponnistelemaan jonkin verran, mut-
ta Alishalle päivät olivat taistelua.

Olin paras melkein jokaisessa harjoitteessa, mitä teimme viikon
aikana. Lähitaistelussa, areenoilla, voimassa, kunnossa, tekniikoissa.
Isäni oli opettanut minulle noita kaikkia, joten totta kai olin niissä
hyvä. Hyvyyteni ei jäänyt muilta huomaamatta ja aloin kerätäkin
kunnon vihaajajoukkoa itselleni. He mulkoilivat minua vihaisesti
ja supattivat selkäni takana, mutta arvatkaa vain, kiinnostiko mi-
nua. Ei rotan paskan vertaa.

Alaric pärjäsi kohtalaisen hyvin harjoituksissa. Hän oli perus-
kuntoinen ja pitkän kroppansa ansiosta pärjäsi hyvin erilaisissa teh-
tävissä ja taisteluissa. Hän osasi käyttää kykyään, joka oli aika yk-
sinkertainen. Silloin kun hän päätti niin, hän pystyi katoamaan
maailmalta. Kukaan ei kiinnittänyt häneen huomiota, kukaan ei
nähnyt häntä, hän oli kuin näkymätön. Hän vain katosi kaikkien
silmistä. Alaric oli sosiaalinen ja mukava kaikille, joten hän sai no-
peasti ystäviä. Hän oli avoin ja rauhallinen, joten moni saman-
henkinen tyyppi päätyi hänen luokseen ja he alkoivat jutella. Alaric
löysi ystäviä, vaikkei hän edes yrittänyt niitä löytää.

Alishalla oli vaikeaa. Jokainen tehtävä aiheutti hänelle vaikeuk-
sia ja hän oli jokaisessa harjoitteessa huonoimpien joukossa. Hän
oli pieni ja heikko, eikä lihasta saatu muutamassa päivässä. Onnek-
si häntä ei kuitenkaan pilkattu, sillä hänkin oli mukava ja hänen
suloisuutensa vetosi jokaiseen, jolla oli sydän. Kukaan ei pilkkaisi
mitään noin täydellistä ja söpöä. Alishan suurin vahvuus oli taistelu-
tahto. Se oli jotain aivan huikeaa. Olin pitänyt itseäni sinnikkäimpänä
ihmisenä maan päällä, mutta Alisha voitti minut siinä. Vaikka hä-
nellä oli kaikki syyt murtua ja alkaa itkeä, hän ei tehnyt sitä. Hän
puri hammasta ja suoritti jokaisen tehtävän loppuun asti, vaikka
olikin viimeisten joukossa. Hän taisteli, taisteli niin hemmetin pal-
jon, ja hän selvisi jokaisesta tehtävästä. Ihailin häntä salaa.
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Alisha oli saanut lihasta ja voimaakin. Pikkuhiljaa hän alkoi näyt-
tää vahvemmalta, eikä enää pikkutytöltä. Hänen katseeseensa oli
tullut tuo taistelijan pilke, joka sai hänet näyttämään soturilta. Olin
ylpeä hänestä, ihan hiton ylpeä. Toivoin vain, että hänen taistelun-
sa alkaisi jo tuottaa tuloksia. Toivoin, että hän alkaisi loistaa jokai-
sessa tehtävässä. Pian niin tapahtuisikin, ihan varmasti. Hän teki
enemmän töitä kuin kukaan muu meistä.

Olin huomannut Cedrigin suhtautuvan Alishaan samalla taval-
la kuin isäni suhtautui Abigailiin, eli kylmällä ja halveksivalla asen-
teella. Cedrig piti Alishaa säälittävänä ja heikkona, vaikka hän näki,
kuinka paljon Alisha teki töitä. Se sai minut kiehumaan raivosta,
varsinkin, kun tiesin, kuinka paljon Cedrigin hyväksyntä merkitsi
Alishalle. Alisha oli Cedrigille ilmaa ja vain silloin, kun Alisha on-
nistui, Cedrig huomasi hänet. En tiennyt, harjoitteliko Alisha noin
paljon itsensä vai Cedrigin vuoksi. Sillä jos hän harjoitteli jonkun
toisen vuoksi, se oli väärin. Hänen pitäisi tehdä sitä vain ja ainoas-
taan itsensä vuoksi, silloin hän voisi saavuttaa todellisen vahvuu-
den.

Alaric oli Cedrigille vain tavallinen oppilas. Hän suhtautui Ala-
riciin neutraalisti, sopivan kylmästi, mutta myös sopivan kunnioit-
tavasti. Alaric tosin vihasi Cedrigiä sen takia, miten hän kohteli
Alishaa. Alaric osoitti vihansa selkeästi niitä kohtaan, jotka louk-
kasivat hänen läheisiään, varsinkin Alishaa. Mutta minä olin ainut
ihminen, joka huomasi Cedrigistä yhden piirteen. Niin paljon kuin
hän halveksikin Alishan fyysistä heikkoutta, häntä kiehtoi tytön
sinnikkyys. Sen takia Cedrig valitsi Alishan. Ja niin paljon kuin
Cedrigiä ärsyttikin Alaricin suojelu Alishaa kohtaan, häntä kiehtoi
Alaricin puhdas rakkaus. Sen takia Cedrig valitsi Alaricin. Alisha ja
Alaric olivat jännittäviä ihmisiä ja Cedrigin kykyyn liittyi mielen-
kiinto ihmisten ajatuksiin, tuntemuksiin, mieliin ja tekoihin. Hän
halusi ymmärtää ihmisiä, hän halusi tutkia ihmisiä kuin jonkinlai-
sia koneita, sillä hänellä oli kyky lukea ajatuksia. Hän janosi ajatuk-
sia, hän halusi tietää ihmisistä kaiken, sillä silloin hän olisi se, joka
olisi vallassa. Hän olisi johtaja, jos hän tietäisi jokaisen alaisensa
ajatusmaailman.

Ja mikään ei ärsyttänyt häntä yhtä paljon kuin se, ettei hän saa-
nut ajatuksiani omaan tietoonsa. Olin hänelle kuin punainen vaate,
ongelma, jota hän ei saanut ratkaistua. Hän halusi avata mieleni ja
aivoni tutkimuspöydälleen ja etsiä sieltä kaiken, millä hän voisi sa-
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tuttaa minua tai pitää minua otteessaan. Ja koska hän ei voinut teh-
dä minulle niin, olin hänen ikuinen silmätikkunsa. Hän tarkkaili
minua jatkuvasti, hän seurasi jokaista liikettäni ja sanaani. Olin hä-
nelle pakkomielle. Hänen oli pakko tutkia minua ulkoapäin, koska
hän ei päässyt tutkimaan minua sisältä käsin. Hänen aivonsa olivat
räjähtää siitä ärsytyksestä, mitä hän tunsi, kun hän ei päässyt mi-
nuun käsiksi. Ja olin siitä hiton innoissani. Minulle tuotti suurta
tyydytystä, että sain Cedrigin noin sekaisin. Olin ikuisesti kiitolli-
nen kyvylleni siitä, että olin turvassa kaikkien muiden kyvyiltä. Se
oli mielestäni maailman paras kyky.

Olimme oppineet Alishan ja Alaricin kanssa, että kukaan meistä
ei ollut turvassa. En edes minä. Vaikka olinkin vahva ja minulla oli
kykyjä, tunsin oloni joskus hyvin haavoittuvaksi. Varsinkin, kun
maamme ja koulun Johtaja vielä tarkkaili minua. Oppilaita oli pal-
jon ja meidän seassa oli paljon kuumakalleja. Tappeluilta ei vältyt-
ty. Koulun oma 'vankila' oli joskus täynnä tappelevia oppilaita. Se
oli oikeastaan jonkinlainen putka, jonne tappelevat ja niskuroivat
oppilaat vietiin rauhoittumaan hetkeksi.

Opimme myös, että heikot kaatuvat ensin. Täällä ei ollut varaa
luovuttaa. Kuulimme ensimmäisestä itsemurhasta muutaman päi-
vän täällä olomme jälkeen. Joku tyttö oli tappanut itsensä vetämäl-
lä ranteensa auki. Yksinäiset ja epävarmat, sekä henkisesti ja fyysi-
sesti heikot yksilöt karsiutuivat alkumetreillä. He joko tappoivat it-
sensä tai karkasivat koulusta, jolloin heidät metsästettiin tai vangit-
tiin. Näiden ensi viikkojen aikana sellaisia tapauksia oli ollut jo yli
kymmenen.

Jotkut oppilaat olivat niin hirviömäisiä, että he löivät vetoa siitä,
kuka kuolee seuraavaksi. He vain nauroivat ja haukkuivat tyyppe-
jä, jotka yrittivät taistella, mutta eivät jaksaneetkaan. Olimme juuri
lopettaneet harjoitukset, kun yksi poika, joka piti todella paljon
vedonlyönneistä, otti repustaan muistiinpanovälineet.

"No niin, ystäväiseni", poika, nimi taisi olla Henry, sanoi. "Halu-
aako kukaan lyödä vetoa seuraavasta sukeltajasta?" Itsemurhaajia
sanottiin sukeltajiksi, sillä suurin osa heistä hukuttautui vesiareenan
veteen. Oli tietenkin muitakin tapoja riistää itseltään henki, ja mui-
takin inhottavia haukkumasanoja niille, jotka eivät enää jaksaneet
elää.

Jotkut oppilaista tonkivat laukkujaan ja etsivät rahojaan. Minä,
Alisha ja Alaric aloimme kerätä kamppeitamme valmiiksi. Olin hy-
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vin, hyvin nälkäinen, mikä lisäsi raivokäyrääni entisestään. Pelkäs-
tään Henryn ääni sai minut kiehumaan raivosta, joten minun oli
parempi äkkiä vain livetä paikalta.

"Edellinen sukeltaja oli aika yllättävä. En olisi uskonut, että Dean
uskaltaisi hukuttautua. Hänhän alkoi melkein itkeä, kun joutui vesi-
areenalle toissapäivänä", Henry pilkkasi ja sai osan oppilaista nau-
ramaan. Dean oli pelännyt vesiareenaa, sillä hän ei osannut uida.
Eilen hänet sitten löydettiin vesiareenan vedestä hukkuneena tas-
kussaan kirje, jossa luki, että hän oli pahoillaan siitä, että hän oli
niin heikko. Purin hammasta ja sidoin kengännauhojani.

"Ehkä Dean halusi näyttää meille kaikille ja päätti opetella ui-
maan, mutta hukkuikin matkan varrella", yksi tyttö, nimeltään Han-
nah, sanoi ja nauroi julmasti vitsilleen. Olin räjähtämisen rajamail-
la. Halusin saada heistä jokaisen itkemään ja kiljumaan tuskasta,
mutta hillitsin haluni.

"No, mites olisi, ihmetyttö?", kuulin Henryn sanovan äänessään
ivaa. Hätkähdin, kun tajusin hänen katsovan minua. Hän ja hänen
pikku jenginsä eivät olleet koskaan ennen rohjenneet puhua minul-
le. Nousin seisomaan laiskasti ja katsoin ryhmää nenänvarttani pit-
kin. Olin siinä hemmetin hyvä.

"Mitä?" kysyin välinpitämättömästi. Alaric ja Alisha jännittyivät
takanani. He tiesivät, että olin ärsyyntynyt ja nälissäni, eikä se ollut
hyvä yhdistelmä. Jos Henry kavereineen jatkaisi ärsyttämistäni,
kohta alkaisi veri lentää, enkä tarkoittanut omaa vertani.

"Haluaisitko veikata, kuka luovuttaa seuraavaksi?" Henry hy-
myili pirullisesti. "Ehkä se on tuo sinun bimbo kaverisi", hän nyö-
käytti päätään Alishaan päin. Se oli ensimmäinen kerta, kun he pilk-
kasivat Alishaa suoraan. Olivathan he nauraneet ja katsoneet häntä
halveksivasti, mutta eivät koskaan sanoneet sitä ääneen. Mistä he
olivat saaneet tarvittavan rohkeuden? He pelkäsivät minua, sokeakin
näki sen. Näytinkö tänään jotenkin heikolta tai rasittuneelta? Miksi
he nyt uskalsivatkin aukoa päätänsä meille? Johtuiko se siitä, että
tämän päivän ohjaajamme sanoi tunnin loputtua, että jos joku vielä
käyttäisi kykyään toiseen oppilaaseen ilman lupaa, rangaistus olisi
hirvittävä? Kai Henry kavereineen tajusi, että voittaisin heidät il-
man kykyänikin?

"Minulla ei ole oikeastaan rahaa", sanoin mukamas pahoillani.
"Mutta jos minulla olisi, laittaisin kaikki rahani yhden henkilön koh-
dalle. Nimittäin sinun." Hymyilin herttaisesti.


