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ATOROX MARSISSA (1947) 

(Atorox ihmisten valtias –kirjasta kolmas kertomus; on myös oma kirjansa) 

Mukana 6 seikkailumielistä lukupiiriläistä, vetäjänä Marja Hotti. 

 

Lyhykäinen juoni: 

Avaruuslaiva MO-56, jossa mukana  

-professori Mitax 

- miss Collins 

- insinööri Graham 

- tohtori Kivi 

- neekeri Napoleon 

- Atorox  (Atoroxilla kenraali Upezin aivot) 

Alus oli palaamassa kuusta maahan, mutta Atorox sekoili ohjauksen kanssa ja  aktinouraani loppui ja se 

joutui Marsiin.  Yksi syy Atoroxin sekoiluun oli aivotärähdys kuussa olleessa taistelussa 

Alus päätyy siis Marsiin ja he tutustuvat Marsin ihmisiin, eläimiin ja luontoon. Mars on kuningaskunta, jota 

hallitsee vanha kuningatar (amatsoni) ja vähäpätöinen prinssipuoliso. Marsilaiset uskovat vanhan Marsista 

Venukseen 6-miessukupolvea sitten lähteneen retkikunnan palanneen takaisin  ja heidät otetaan siksi hyvin 

vastaan. Kuningatar ihastuu Atoroxiin ja päättää ottaa hänet puolisokseen. Marsissa puhutaan kuun kieltä, 

jota miss Collins ja Napoleon ymmärtävät. Alkaa juonittelut ja valtataistelu kruunusta. Atorox ja Napoleon 

havittelevat kruunua ja alkavat kerätä omia  puolueitaan itselleen. Atorox onnistuu kukistamaan  

kuningattaren, joka hirtetään.  Napoleon puolestaan kokoaa itselleen armeijaa 1500 katkeroituneesta 

miehestä – miehet ovat katkeria naisvallalle, joka Marsissa on vallinnut.  

Sillä aikaa miss Collins joutuu valtaistuinpoliisin uuden päällikön vangiksi ja avaruuslaivan muu joukko 

tutustuu Phytiaan, ennustajattareen, kielillä puhujaan, jolla on taito nähdä lasipallostaan entinen ja tuleva 

ja taito puhua kaikkia maailman kieliä. Phytian kautta he saavat tietää miss Collinsin olinpaikan. 

Valtataistelussa Atoroxin uskottiin kuolleen ja Napoleon luuli pääsevänsä kuninkaaksi. Marsiin oli kuitenkin 

saapunut sillä aikaa  avaruusaluksella se todellinen  Marsin vanha retkikunta Venuksesta, jota marsilaiset 

olivat  kauan odottaneet.  Phytian  ja kahden  Atoroxiin mieltyneen prinsessan avulla Atorox herätettiin 

henkiin. Professori Mitax joukkoineen totesi ajankoittaneen palata maahan – aktinouraaniakin oli saatu 



runsaasti – ja avaruusalus nousi Marsin kamaralta mukanaan sama joukko – myös Napoleon – 

tarkoituksena palata maahan.  Mutta miten kävikään!   

------------------------------------- 

 

Tarinassa paljon samaa  juonta kuin Atorox kuussa 

Naisvalta ja amatsonit – vastaan pienet miehet 

Erikoiset eläimet 

Historiaa mukana – vanha retkikunta 

Mielikuvitus lähti liikkeelle kaikilla lukupiiriläisillä ja kirjan hahmot lähtivät elämään mielissä pyörien  pitkin 

Haapakosken raittia! Ehkä joku päivä niitä nähdäänkin raitilla! 

Lukupiirin vetäjä kiittää kaikkia innokkaita lukupiiriläisiä aktiivisesta ”ulkoavaruuden tutkinnasta”.   

Jätämme Atoroxin seikkailut hautumaan ja jatkamme Atoroxin lopputarinoita (Atorox Venuksessa, Atorox 

Merkuriuksessa ja Atoroxin paluu 2048)) jossakin vaiheessa ensi vuonna 2013,mahdollisesti syksyllä. 

Tervetuloa kaikki entiset ja uudet seikkailumieliset lukupiiriin mukaan. Uudesta alkamisajankohdasta 

ilmoitamme kotisivuilla ja muilla tiedotteilla.  Lukupiiri on avoin kaikille (muillekin kuin seuran jäsenille) ja 

mukaan voi tulla vaikkapa vain kuuntelemaan eikä kirjaa siis tarvitse lukea.  

 

 


