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Erikalle. Aivan kuin kaikki tähdet nauraisivat.
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Ilma on viileämpää kuin kaupungissa, lämmintä on vain

kolmekymmentäkolme, ehkä kolmekymmentäviisi astetta. Tuoksuu metsältä. Hän kuulee tikan hakkaavan, käen
kukkuvan. Hän seisoo paikallaan vielä hetken ja keskittyy kuuntelemaan, kuulee myös muiden lintujen ääniä ja
yrittää paikallistaa ne. Niiden laulu täyttää hiljaisuuden.
Liina tietää olevansa ainoa ihminen useiden kilometrien
säteellä.
Tiellä on koivu poikittain, sen ympärillä lojuu yksittäisiä oksia. On kulunut viikko edellisestä kesämyrskystä,
eikä kukaan ole sen jälkeen ajanut tätä tietä pitkin. Liina
kuulee yläpuoleltaan kahinaa, hän kohottaa katseensa
ja näkee parven sinivihreitä papukaijoja. Ne katoavat
puunlatvojen taakse vieden kahinan mennessään. Liina
siivoaa ensin irtonaiset oksat pois tieltä ja yrittää sen jälkeen siirtää puuta sivuun, ottaa molemmin käsin kiinni
oksasta, kiskoo sitä. Kaatunut puu liikahtaa pari senttiä,
ehkä pikemminkin milliä, sen enempää Liina ei saa sitä
liikkumaan. Ilmaan leviää jokin uusi tuoksu, ällöttävän
makea. Ympärille lehahtaa kärpäsparvi, ja Liina päästää irti
puusta ja väistää taaksepäin. Suden mädäntyneet jäänteet.
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Liina päästää tahtomattaan äänen, jota kukaan ei kuule,
hengittää syvään, yrittää toistamiseen ja saa kiskottua
koivua ja sen alla olevaa raatoa sen verran sivuun, että
pääsee hivuttautumaan e-mobiilillaan ohi. Ennen kyytiin
nousemista hän seisoo hetken paikallaan varjossa ja sulkee
silmänsä, odottaa, että sydämenlyönnit tasaantuvat. Liika
rasitus ei tee hänelle hyvää. Paita on läpimärkä hiestä, ja
lyhyet housut liimautuvat ihoon kiinni. Hän käy ajoneuvon päälle istumaan.
Matkalla Liina yrittää tavoittaa pomoaan. Tämä ei
vastaa. Pomo oletettavasti arvaa, mitä Liina haluaa sanoa:
että hän ei ymmärrä, miksi hänet lähetettiin Uckermarkiin
tutkimaan juttua, joka ei kiinnosta ketään. Hän tuntee
olonsa kusetetuksi.
Ei hänkään pomonsa sijassa vastaisi.
Puoli tuntia myöhemmin ja yhdestä metsäkauriin
kanssa tapahtuneesta vähältä piti -törmäyksestä selvittyään Liina löytää pienen asutuskeskuksen, jossa hänen
on määrä tavata yhteyshenkilönsä. Kylän nimikyltti on
irrotettu, tulijaa tervehtii vain tyhjä tanko. Harmaat talot
tien molemmin puolin ovat hylättyjä, osin sortuneita.
Rikkoutuneita ikkunaruutuja, sikäli kuin ikkunoita edes
on, laudoin teljettyjä ovia, joiden takana ei ole enää mitään
mukaan otettavaa. Etupihoilla kadun varrella rikkaruohot
rehottavat. Villiyrtit kukkivat autotallien entisillä sisäänmenoluiskilla, työkaluvajoista kasvaa puita. Pääkadusta
erkanee pienempiä sivukatuja. Liinan täytyy väistää kissalaumaa, joka paistattelee päivää keskellä katua eikä tee
elettäkään siirtyäkseen.
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Hän pysähtyy kylän kirkon eteen ja laskeutuu e-mobiilinsa päältä. On yhtä hiljaista kuin metsässä, vain lintujen
viserrystä, lihavien mehiläisten ja kimalaisten surinaa.
Liina jää hetkeksi paikalleen seisomaan ja katsoo ympärilleen. Kirkon edustalla oleva vitriini on tyhjä, sen päälle
laskeutuu yhden sydämenlyönnin ajaksi sininen perhonen,
jonka siivet ovat yhtä suuret kuin Liinan kämmenet. Kirkonovi on raollaan ja näyttää siltä, että se on aina raollaan.
Liina kuulee kirkosta miesten ääniä. Hän tökkää aurinkolasit hiuksiinsa ja huutaa yhteyshenkilönsä nimeä. Tämä
huutaa takaisin: ”Täällä takana!” Liina laskee aurinkolasit
takaisin nenälleen.
Kirkon takana on hautausmaa, nurmikkoa näkyy enemmän kuin hautoja. Tänne ei ole enää kahteen vuosikymmeneen haudattu ketään. Hautausmaata ympäröi kivimuuri,
jonka on useassa kohtaa täytynyt todeta sekä ulko- että
sisäpuolella kasvavat puut itseään vahvemmiksi. Vihreäksi
maalatulla puupenkillä istuu keskipäivän kuumuudessa
kolme keski-ikäistä miestä, jotka siristelevät silmiään kohti
aurinkoa. Liina hymyilee ja tasoittaa käsillään hihattoman
paitansa rypyt, nyppäisee sortsejaan ja pörröttää hiuksiaan
sormillaan niin, että miehet huomaavat sen. Heidän on
voitava uskoa, että se, mitä he ajattelevat, on pääkaupungista tulevalle naiselle tärkeää.
Miehet ovat nuorempia kuin Liina kuvitteli, hän huomaa sen vasta seisoessaan heidän edessään. He ovat ehkä
hänen ikäisiään, vähän yli kolmenkymmenen. Heidän asentonsa saa heidät kuitenkin näyttämään vanhemmilta – se,
miten he istuvat kumaraisina ja ojentelevat ähkien jalkojaan.
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He ovat nimeltään Karl, Fritz ja Igor, ja Igor on se, joka
väittää nähneensä omin silmin, kuinka sakaali pari päivää
aiemmin raateli naisen. Igor pääsi sillä valtakunnanuutisiin
ja kohosi näin Uckermarkin kuuluisimmaksi asukkaaksi.
Hän näyttää Liinalle sääressään olevia naarmuja, joiden
hän kertoo olevan tuon vaarallisen eläimen tekosia mutta
jotka ovat selvästikin jo parantuneet, mitä Igor harmittelee.
Onneksi hänellä on vielä kuvia Liinalle esiteltäväksi. Yhdessä
niistä näkyy pintanaarmuja, joiden aiheuttaja voisi olla yhtä
hyvin vaikka haarukka. Yhdestä naarmusta pilkistää piskuinen veripisara. Toisessa kuvassa sääri on kiedottu paksuun
kääreeseen, ja Igor istuu samalla penkillä kuin nytkin ja
hymyilee kameralle leveästi peukalot pystyssä. ”Uckermarkin stara”, sanoo Igorin ystävä Fritz, ja Karl loihtii penkin
alta vanhanaikaisesta kylmälaukusta esiin pari olutpulloa.
Liina kieltäytyy kohteliaasti. Muuta he eivät hänelle tarjoa.
Miehet luulevat, että hänen nimensä on Karin ja että
hän on eläintieteilijä. Hän hymyilee taukoamatta, ei liian
itsetietoisesti vaan pikemminkin kainosti, samalla kun
kuuntelee vielä kerran tarinan sakaalista. Kertomus on
lähes sanasta sanaan identtinen heidän aamulla käymänsä keskustelun kanssa ja vastaa Igorin uutisissa antamaa
lausuntoa. Liina näyttää miehelle kuvia susista, kojooteista, ilveksistä, sakaaleista ja jopa hyeenoista ja haluaa
tietää, millainen sakaali oli kyseessä. Hetken epäröityään
ja silmiään räpsyteltyään ja hangattuaan Igor osoittaa itsevarmana aavistuksen takkuiselta näyttävän ketun kuvaa.
Kasvoillaan asiantuntijan ilme Igor kutsuu eläintä kultasakaaliksi, ja Liina nyökkää vakavana.
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Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tapaus on kammottava
ja että syrjäseudun villieläimille on tehtävä jotain; jostain
on ilmaantunut villisikoja, susia ja karhuja – mitähän seuraavaksi? Liina esittää ottavansa miesten huolen vakavasti
ja vakuuttaa heille, että hänellä on eläintieteilijänä hyvät
yhteydet hallituspiireihin ja että hän ottaa seutukunnan
ongelmat esille heti ensi tilassa. Karl, Fritz ja Igor tyhjentävät olutpullonsa ja kertovat samalla arkensa olevan kovaa
eloonjäämistaistelua, kolme miestä aivan yksin kylässä,
lähimmät ihmiset kymmenen kilometrin päässä, kaikki on vaikeaa mutta toimeen tullaan eikä kukaan halua
valittaa, onhan jonkun pidettävä maaseudun rakenteita
pystyssä, vaikka hallitus suhtautuukin asiaan kriittisesti
ja patistelee muuttamaan pois. Pääkaupungista saapunut
eläintieteilijä esittää olevansa syvästi vaikuttunut kaikesta
tuosta riippumattomuudesta.
Liina näyttelee Karinin roolin yhtä täydellisesti kuin
muutkin roolinsa, pienimpiä ilmeitä myöten. Joskus hän
tuntee näkevänsä itsensä ikään kuin kameran linssin läpi.
Sinun pitäisi ruveta näyttelijäksi, sanoi hänen siskonsa
joskus häntä katsellessaan.
Kirkon kohdalla, heti näköetäisyyden ulkopuolelle
päästyään, Liina antaa Karinin hymyn sammua. Hän
istuutuu e-mobiilinsa päälle ja ajaa takaisin Prenzlauhun.
Hän yrittää uudelleen soittaa pomolle muttei kuule edes
hälytysääntä. Yhteys on tällä autioituneella seudulla kaikkea muuta kuin hyvä. GPS, Galileo sun muut toimivat
vain pätkittäin, tiedonsiirtonopeus – sikäli kuin mitään
edes voi siirtää – on surkea.
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Pomo sanoi eilen ilman etukäteisvaroitusta: ”Suunnitelma on muuttunut, sinun on lähdettävä Uckermarkiin.
Tässä tiedot, jututa kahta henkilöä mutta varaa aikaa, sillä
tässä ei välttämättä ole vielä kaikki.”
Tietenkin Liina oli kuullut uutisen jo aikoja sitten. Hän
pitää sitä hallituksen propagandana, jonka tavoitteena on
jonkin liian kalliiksi muuttuneen eläinsuojeluohjelman
mitätöiminen. Suuriin ympäristötavoitteisiin ei kajota,
mutta pienempiä toimia supistetaan pikkuhiljaa. Vastaavien uutisten taustalla saattaa olla myös muunlaisia
intressejä; jotkut vaativat, että reuna-alueilla asuvien ihmisten tulisi saada kantaa asetta. Villieläinten metsästys ja
ampuminen pitäisi heidän mielestään taas sallia.
Samankaltaisia tarinoita on kuultu tänä vuonna jo
useita. Kerran väitettiin useamman villisikalauman tuhonneen Münchenin edustalla vähintään kymmenen hehtaaria viljelysmaata ja aiheuttaneen näin huomattavat sadonkorjuutappiot. Pintapuolinen tutkimus kuitenkin osoitti,
että todellisuudessa maata ei ollut kasteltu riittävästi – mikä
taas oli maatalousministeriön vastuulla. Juuri sieltä ilmoitus villisioista oli tullut. Kaksi kuukautta sitten kerrottiin
karhun tappaneen yhdeltä maatilalta useita kanoja. Kanat
olivat todellisuudessa kuitenkin kuolleet hygieniamääräysten laiminlyönnin takia. Kaiken lisäksi eläintilat on suojattu
niin hyvin, etteivät karhut pääse edes lähelle. Eläinsuojelusta
vastaavan ministerin mukaan todellisten taustojen avoimella
paljastamisella olisi kuitenkin kielteisiä seurauksia.
Sakaalitarinassakaan ei tietenkään ole toden sanaa. Liina
ei ymmärrä, miksi hänen pomonsa vaivaa jutulla juuri hän11

tä eikä jotakuta vähemmän kokenutta tutkijaa. Ilmeisesti
tämä haluaa pitää hänet jonkin aikaa pois tieltä. Tai sitten
kyse on opetuksesta. Toisten tahtoon mukautuminen ei
kuulu Liinan suurimpiin vahvuuksiin.
Hän palaa takaisin täsmälleen samaa reittiä säästyäkseen
esteiden raivaamiselta tai päätymiseltä pahimmassa
tapauksessa johonkin kuoppaan. Liinasta on ihanaa lipua
eteenpäin puiden lomasta tunkeutuvien auringonsäteiden
halki. Metsä harvenee vasta vähän ennen Prenzlauta, ja
kuten ennen jokaista isompaa asutuskeskusta ensin tulevat näkyviin aurinkoenergialaitokset ja tuulimyllyt, sitten
kasvihuoneet, pellot ja eläintilat.
Liina luovuttaa e-mobiilin takaisin rautatieaseman
vuokrauspisteellä. Kuumuus käy hänen voimilleen vielä
tavallistakin enemmän. Häntä huimaa ja hän yrittää pysytellä varjossa. Hän täyttää kaupassa vesipullonsa, istuutuu
sitten puistoon vanhan vartiotornin juurelle ja juo vähän
kerrallaan pullonsa tyhjäksi. Hän nojautuu muuriin ja
sulkee silmänsä. Viiden minuutin rauha, enempää hän
ei edes halua.
Sitten hän nousee ylös ja muuttuu jälleen Kariniksi,
eläintieteilijäksi, joka haluaa tietää, miksi sakaali käy ihmisen kimppuun. Hän suuntaa terveysasemalle, missä tohtori
Ortlepp, uhrin tutkinut lääkäri, pitää vastaanottoaan.
Lääkärin odotushuone on tyhjä. Vastaanottoavustaja
sanoo Liinalle, että tämän on siitä huolimatta odotettava,
koska lääkäri pitää parhaillaan puhelinvastaanottoa.
Liina istuutuu siten, että voi katsella avoimesta ikkunasta Uckerjärvelle. Huoneen keskellä on tuuletin, ilmas12

tointilaitteet ovat olleet jo vuosia kiellettyjä, Liina muistaa
ne vain hämärästi lapsuudestaan. Pöydällä hänen edessään
on näyttö. Se esittää tietoa rokotuksista, ravitsemuksesta
ja lisäravinteista, raskaudenehkäisystä ja raskaudenkeskeytyksistä, terveyssirusta sekä siitä, miksi jokaisen pitäisi
antaa implantoida sellainen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta ladata omalle älyruudulle yleiskatsaus tärkeimmistä
ensiaputoimenpiteistä. Toisella pöydällä on vesikannu,
sen vieressä puhtaita laseja. Liina ottaa yhden ja täyttää
sen. Avustaja katsoo häntä, hymyilee ja näyttää sanovan:
juominen on tärkeää, erityisesti helteellä. Liina on tyytyväinen, ettei avustaja sano sitä ääneen. Mies on vähän yli
viidenkymmenen mutta vaikuttaa paljon nuoremmalta ja
terveemmältä kuin kolme miestä hautausmaan penkillä.
Myös ystävällisemmältä ja älykkäämmältä. Liina nyökkää
miehelle, juo lasin tyhjäksi yhdellä kulauksella ja kirjoittaa
itselleen muistiin: aselobbarit tsekattava? Sitten hän poistaa muistiinpanon. Juttu ei kiinnosta häntä. Siinä ei ole
mitään jutun aihetta. Hänelle tulee kuitenkin heti huono
omatunto, ja hän kirjoittaa asian uudelleen muistiin.
Väsymys ottaa Liinasta jälleen vallan. Hän yrittää olla
nukahtamatta mutta hätkähtää hetken kuluttua pyörällä
päästään ja joutuu kokoamaan ajatuksiaan hetken. Hän
katsoo vastaanottoavustajaa, joka ei vaikuta kiinnittävän
häneen huomiota. Liina ojentautuu, ottaa älyruutunsa ja
katsoo tallenteen, jonka hän kuvasi Igorin kanssa käymästään keskustelusta silmälasikameralla. Laatu on moitteeton, kaikki kolme ovat hyvin tunnistettavissa. Samoin kuin
se, miten tohkeissaan Igor osoittaa kettua: enempää ei voisi
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toivoa. Liina nappaa hiuksiinsa tökkäämänsä aurinkolasit
ja asettaa ne toppinsa kaula-aukkoon.
Hän keskittyy rooliinsa. Hänen on näyteltävä Karinia,
koska muutoin kukaan ei puhuisi hänelle. Kukaan ei puhu
vapaaehtoisesti ”totuusmedian fanaatikkojen” kanssa, siitä
seuraa vain mielipahaa. Mediakenttää hallitsevat valtion
uutistoimistot, viranomaiset pyrkivät mustamaalaamaan
riippumatonta journalismia väittämällä sen olevan kaikkea
muuta kuin riippumatonta, ja rahoitus onnistuu enää
osin ulkomailta saatavien yksityisten lahjoitusten avulla.
Kukaan ei tietenkään enää maksa uutisista. Useimpia ei
vaikuta kiinnostavan, onko se, mitä kerrotaan, totta. Kaikkihan valehtelevat muutenkin. Emme me sille mitään voi.
Miksi liata käsiään, kun asiat ovat ihan hyvin?
Ihminen uskoo aina vain sen, minkä hän haluaa uskoa.
Vastaanottoavustaja kutsuu Liinaa ja saattaa hänet lääkärin huoneeseen.
”Tohtori Müller”, sanoo lääkäri Liinalle ja nousee puolittain seisomaan.
Liina nyökkää ja hymyilee ja ojentaa kätensä. ”Karin
Müller”, hän sanoo, jättää sanan tohtori pois aivan kuin
pitäisi titteliä tarpeettomana, ikään kuin kollegoiden kesken. ”Mukava tavata, tohtori Ortlepp, kiitos että järjestitte
aikaa tapaamiselle.”
Lääkäri istuutuu jälleen, osoittaa kädellään kirjoituspöytänsä edessä olevaa istuinta. Hän ristii kätensä, kohottaa kulmakarvojaan ja huokaisee. ”Miten voin auttaa?”
Hän näyttää väsyneeltä. Ja siltä, että haluaisi mieluiten
lähteä kotiin. Ehkä se johtuu helteestä. Nainen lähentelee
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kuuttakymmentä. Hänellä on lyhyet ja huomattavan
punaiset hiukset, hänen silmänsä ovat ruskeat. Ei silmälaseja, vain vähän silmämeikkiä. Arkinen lyhythihainen
paita on vaaleansininen, valkoiset housut käytännöllisen
leveälahkeiset. Sama väriyhdistelmä kuin avustajalla.
”Mehän puhuimme jo aiemmin. Haluaisin esittää pari
kysymystä siitä sakaalinpuremasta…”
”En pysty kertomaan siitä teille mitään”, keskeyttää
tohtori Ortlepp.
Liina on varautunut vastahankaisuuteen ja nyökkää
ymmärtäväisesti. ”En halua tietää mitään potilaasta. Olen
kiinnostunut vain siitä, oliko se tosiaan…”
”Minähän en tutkinut sitä naista. Siksi en pysty sanomaan teille mitään. En ollut paikalla.”
”Ai, mutta kun juttelimme…”
”Te kysyitte, voisitteko tulla käymään, koska olin päivystysvuorossa tuona yönä. Ja minä sanoin kyllä. Ette te
kysynyt, olinko minä se, joka tutki naisen.”
Liina ryhdistäytyy, pinnistelee pitääkseen roolinsa. Tohtori Ortlepp pysyy torjuvana, hän valehtelee, mutta Liina
ei täysin ymmärrä, miksi. Hän sanoo ”Ah”, nyökkää ja
miettii, miten jatkaisi.
Lääkäri ei jää odottamaan Liinan ratkaisua vaan jatkaa
opettavaisella äänensävyllä. ”Päivystysvuoro maaseudulla
tarkoittaa, että päivystäjä on vastuussa valtavankokoisesta
alueesta, josta on mahdotonta selvitä yksin. Muilla asemilla on kyllä pelastushenkilöstöä, jotka ennättävät paikalle
nopeammin, mutta minä olen ainoa lääkäri. Palvelua
käyttävät monet, jotka asuvat kaukana sairaaloista ja ter15

veysasemista tai jotka ovat ehkä unohtaneet puhelinajan.”
”Tuon täytyy olla teille todella raskasta.” Liina nyökkää. Lääkäri haluaa ennen muuta empatiaa. Vähän
myötätuntoa. Kehuvia sanoja. ”On valtavan hienoa, että
te teette tätä työtä. Ja että on teknisesti mahdollista huolehtia kaikista tällä tavalla. Kuinka hätänumerojärjestelmä
tarkalleen toimii?”
”Kuten sanottua, puhelut eivät useinkaan ole oikeita
hätäpuheluita. Joku ottaa minuun yhteyttä ja striimaa
tilanteen. Katson sen näytöltä ja päätän, onko henkilön
tultava luokseni vai riittääkö kenties, että vain määrään
hänelle jotain tai annan ohjeita, vai tarvitseeko jonkun
lähellä sijaitsevalta päivystysasemalta mennä paikalle. Niin
tehdään todellisissa hätätapauksissa. Annoin tuolloin kaksi
päivää sitten tiedon Brüssow’n aseman vapaaehtoiselle
ensihoitajalle. Hänen tehtävänsä oli huolehtia ensihoidosta
ja kuljetuksesta tänne.”
”Te siis tutkitte naisen myöhemmin?”
”En, sillä hän oli jo kuollut, kun ensihoitaja saapui paikalle. Hänet toimitettiin todennäköisesti suoraan oikeuslääketieteelliselle. Ei minulla ollut siinä mitään osuutta.”
”Näittekö puremavammat? Olivatko ne todella puremavammoja?”
Lääkäri katsoo ulos ikkunasta. ”Ei sitä voinut tunnistaa.”
Liina nyökkää pettyneenä. ”Voinko puhua ensihoitajan
kanssa? Tai satutteko tietämään kuolleen nimen?”
Lääkäri epäröi.
Liina heilauttaa kättään. ”Tietosuoja. Tietysti.”
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Tohtori Ortlepp osoittaa Liinan kaula-aukkoa. ”Kuinka
te voitte?”
Liina luulee hetken ajan jääneensä kiinni. Aurinkolasien
kehyksissä olevaa kameran linssiä ei pitäisi voida huomata.
Se näyttää koristeelta, mutta epäluuloinen henkilö saattaa ajatella, että mikä tahansa esine voi olla tarkoitettu
vakoiluun. Että jokainen keskustelu nauhoitetaan salaa.
Ja tämä lääkäri on epäluuloinen. Liina koskettaa laseja,
hänen sormensa osuvat rintojen välissä kulkevaan ohueen
arpeen. Aurinkolasit ovat painaneet kaula-aukkoa alaspäin
niin, että arven ylimmät millimetrit ovat näkyvillä.
”Kestättekö helteen?”
”Jotenkuten. Olen toisinaan väsynyt. Esimerkiksi tänään.”
”Kuinka pitkä aika leikkauksesta on?” Lääkärin katse
on läpitunkeva.
”Olin silloin kaksikymmentäkaksi.” Valehdellessa on
parasta pysytellä mahdollisimman lähellä totuutta. Sääntö
numero yksi.
”Ei komplikaatioita? Immunosuppressiivista lääkitystä?”
”Aivan pienellä annostuksella. Pärjään hyvin.”
”Pitäisikö minun skannata teidät? Tehän sanoitte olevanne juuri nyt erityisen väsynyt.”
”Ei, ei tosiaankaan. Voin erinomaisesti.” Liina on saanut tarpeekseen henkilökohtaisesta keskustelusta. Hän
hymyilee ja heilauttaa torjuvasti kättään. ”Meistä pidetään
nykyään niin hyvää huolta.” Kun lääkärin katse lähes huomaamattomasti muuttuu, Liina tietää osuneensa arkaan
paikkaan. ”Mutta senhän te tiedätte tietysti parhaiten”,
17

hän lisää haltioituneella äänensävyllä. Hän sai juuri jotain selville tohtori Ortleppista. Tämä nainen suhtautuu
järjestelmään kriittisemmin kuin on valmis myöntämään.
Mielenkiintoista.
Lääkäri asettaa kätensä kirjoituspöydälle kämmenet
pöytälevyä vasten. ”Tämän enempää te ette saa tietää Brüssow’ssakaan, koska heillä ei ole lupaa antaa teille tietoja.
Teillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä ensihoitajan
puheille.” Tohtori Ortlepp nousee ylös, osoittaa kädellään
käskevästi ovelle. Keskustelu on päättynyt.
Liina hyvästelee, kiittää vielä siitä, että sai tulla käymään. Hän yrittää olla hymyilemättä maanisesti, kuten
hän usein tekee turhautuessaan ja joutuessaan peittämään
mielentilansa. Tohtori Ortlepp saattaa hänet ovelle, taluttaa lähes kädestä pitäen aivan kuin ei malttaisi odottaa, että
pääsee viimeinkin eroon Liinasta. Sitten hän asettaa toisen
kätensä ovenkahvalle ja toisen Liinan selälle, kumartuu
tämän olan yli ja kuiskaa: ”Sitä naista ei ole olemassa.”
Hän tempaisee oven auki, työntää Liinan kynnyksen yli
ja hihkaisee avustajalle: ”Me olemme valmiit. Seuraava
potilas voi tulla.”
Hoitohuoneen ovi paukahtaa Liinan selän takana kiinni.
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