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PIEKSÄMÄEN KIRJASTOSSA POLEENISSA

ATOROX VENUKSESSA
(Yksi osa kirjasta Atorox, ihmisten valtias (1947, Mantere Hki) Outsider)
Lukupiirin vetäjänä Marja Hotti ja lukupiirissä mukana 4 osallistujaa.

Avaruuslaiva MO-56 on lähtenyt Marsista suuntana Maa mutta moottoriongelmien vuoksi joudutaankin
Venukseen. Avaruuslaivassa mukana:
-Atorox, robotti (avaruuspurjehtija Mortonin aivokasetti päässään)
-Professori Mitax , erikoisalana ilma- ja lämpötieteelliset seikat
-Insinööri John Graham , englantilainen, jonka erikoisalana kasvi- ja eläinkunta
-Tohtori Kivi, suomalainen, jonka erikoisalana myös kasvi- ja eläinkunta
-Miss Collins, amerikkalainen entinen New York Sun-lehden reportteri (saksalaisten mukana kuuhun
joutunut entinen keskitysleirivanki)
-Phytia, Marsin neito, ennustaja, jonka kantaäiti on venukselainen
-Napoleon , neekeri, entinen torvensoittaja 15. ranskalaisessa siirtomaarykmentissä, nyt kokkina
avaruusaluksessa
-Nepali, marsilainen, avustaa Napoleonia kokkauksessa ym.
Avaruusaluksessa ilmenee moottorivikoja ja Atoroxin korjatessa niitä tohtori Kivi, Miss Collins ja Phythia
haluavat tutkia avaruutta ja lähtevät avaruuskävelylle . Heidät pelastaa avaruudesta Noah Goldbaum
upeaan moderniin avaruusalukseensa. -Noah Goldbaum on ” Venuksen hallitsija”, juutalainen insinööri,
entinen keskitysleirivanki, karkulainen kuusta, ja liikemies Venuksessa, Marsissa ja Merkuriuksessa - tuttu
Miss Collinsin kanssa (samassa avaruusaluksessa, jonka saksalaiset lähettivät kuuhun) sekä tuttu
Napoleonin kanssa.
Goldbaum kutsuu henkilöstön mukaansa Venukseen ja vain Napoleon, Nepali ja Goldbaumin mekaanikko
jäävät korjaamaan MO-56:ta.
Goldbaumin alus ZX-44:n käyttövoimana on aktinoax, jolla on 100-kertainen energiamäärä aktinouraaniin
verrattuna. Hänellä on kaukoradiopuhelin. Ruoka on virvoitusnesteitä ja ravintoeliksiiriä ja
ravintoarvoltaan suuri. Ruoka nautitaan eliksiiriputkien kautta minuutin tarkkuudella, jonka jälkeen
nokoset eli uinahdushetki ½ tuntia ”uni-ilmassa”.
VENUS – Venuksen ympärillä on sumukehä auringon heijastuksesta. Venuksessa on lumikenttiä ja ikuista
jäätä navoilla. Tasaisia lakeuksia ja suuria meriä, violetinhohtoinen planetariumin kirkkain tähti. Venuksen
läpimitta on 12.000 km.

Venus City on Venuksen pääkaupunki ja maastoltaan tasainen, yksi ainoa korkea rakennus Hotelli Venus
Luxor, jonka omistaa Goldbaum. Venukselaiset asuvat tarhoissaan avotaivaan alla.
Venus-puku on erikoinen, ihoa myötäilevä plastiikasta tehty. Venukselaiset ovat pitkiä, solakoita, hiukset
hiilenmustat, ihonväri kirkkaan violetti, rintakehä laaja (pallomainen) kädet lyhyet. Naisilla
koristeellisempia asuja jaloissa ja nilkoissa renkaita.

Kun Goldbaumin alus saapuu Venukseen reportterit ovat vastassa (Venuksessa 13 sanomalehteä). Phytia
pystyy puhumaan heidän kieltään. Tarjoilijat ihon myötäisissä joustavissa asuissa, ihossa keltaisia juomuja.
Televisiolaitteet yleisiä. Ilma Venuksessa on niin ohutta, että on käytettävä happilaitteita. Venukselaiset
kulkevat yksipyöräisellä autolla tai surraavat pikkulentokoneilla.
Vieraat viedään hotelliin ja Atorox aistii vaaraa. Phytia katsoo lasipallosta ja näkee Goldbaumin ja Fobuksen
juonivan. Goldbaum on kiinnostunut Atoroxista, josta haluaa ruveta valmistamaan Atoroxin kaltaisia
robotteja. Atoroxin kasetti vaihdetaan maailmankuuluisimman rikollisen, professori Filippon kasettiavioihin
ja hän tyrmää Goldbaumin ja pakenee.
He kuulevat televisio-radion kautta omasta aluksestaan mekaanikko Phoibuksen hätäsanoman että
Napoleon ja Nepal ovat kaapanneet avaruuslaivan.
Goldbaumille on tärkeää löytää Atorox, mutta Atorox on paennut viidakkoon. Viidakossa Atorox tapaa
eläimiä, jotka ovat ketunkokoisia violettijuomuisia, kaksipäisiä valtavine häntineen. Siellä on mm.½ m pitkä
jättiläisetana Lubescus, 6-jalkaisia käärmeitä, kilpikonnia.
Viidakossa on myös kauniita naisia, jotka tekevät Atoroxiin vaikutuksen. Heillä on ruokoista kudottu
verkko, ruohosandaalit ja hiuksissa kukkia. Viidakko sijaitsee Thuma-maassa. Naiset ottavat Atoroxin
hoiviinsa ja ovat hyvin ihastuneita häneen. Yhteistä kieltä Atoroxin kanssa heillä ei ole.
Goldbaum ja Kivi ovat laskeutuneet lentokoneellaan myös Thuma-maahan, ja Goldbaum tajuaa
löytäneensä maakaasuja. Business-vaistot heräävät. Vanhan perimätiedon mukaan Thuma-maassa on
maanuumenissa palavia kaasuja. Hän alkaa haaveilla valtaavansa tämän maan ja perustavansa Venuksen
kansallisen palokaasuyhtiön heti Venukseen palattuaan. Erään aukeaman laidassa on majoja ja yhdestä he
kuulevat Atoroxin äänen, joka anelee joltakin mieheltä nuorien irrottamista. Naiset ovat siis vanginneet
Atoroxin. Goldbaum tunnistaa tutun äänen, hänen sihteerinsä Phisuksen äänen. Phisus on kadonnut
muutama kuukausi sitten ja hänelle Goldbaum oli opettanut ihmisten kieltä. Mies puhuu Thuma-maan
naispäällikön haaremista. Haaremin valtiatar on ihastunut Atoroxiin ja haluaa hänet omakseen.
Toisaalla:
Saatuaan avaruusaluksen MO-56 kuntoon, Napoleon on saapunut Nepalin kanssa Venus Cityyn ja puuhaa
kapinaa. Hän tahtoo Venuksen kuninkaaksi. Hän on kuullut Miss Collinsilta Atoroxin karkaamisesta ym.
sillä he olivat tavanneet kaupungilla miss Collinsin, joka oli raportoimassa lehtijuttua varten. Miss Collins
yrittää jopa vangita Napoleonin mutta yritys epäonnistuu ja Napoleon ilmoittaa Nepalille, että tämän on
pyydettävä seppää takomaan kahleet vangeille, myös miss Collinsille ja Napoleonille kruunun.

Goldbaum saa puhelun sihteeriltään Venus Citystä, joka kertoo Napoleonin aikeista. Nyt tulee kiire palata
Venus Cityyn ja he onnistuvat saamaan Atoroxin mukaansa. He erkaantuvat ja Kivi saapuu hotellin
takapihalle ja tapaa Nepalin. Pian Kivi joutuu kuitenkin vangiksi käytävään, jossa on jättieläin
(kaksijalkainen, ruumiiltaan jättiläisgorillaa muistuttava, jolla on lapiomainen suomuinen häntä). Kivi saa
tapettua pedon ja löytää lopulta kasettilippaan eräästä vankityrmästä. Hän pelastaa Miss Collinsin toisen
samanlaisen pedon kynsistä. Hän on saanut ammuttua molemmat pedot. Miss Collinsilta kuitenkin
puuttuu happikypärä ja hän antaa neidille omansa kantaen neidin ulos. Kestääkö hän ilman happea?
Napoleon puhuu kansalle luullen julistavansa itsensä kuninkaaksi. Hän huomaa kansan ensin nauravan ja
sitten vihastuvan ja ihmettelee asiaa. Phytia on toiminut julistuksen kääntäjänä ja kääntänyt julistuksen
aivan toisin sanoin kuin Napoleon on kirjoittanut..
Goldbaum on palannut Kiven ja Atoroxin kanssa hotellin takapihalle. Hän varustaa omat sotajoukkonsa
Napoleonin vastahyökkäykseen. Kivi kertoo hänelle ampuneensa pedot ja Goldbaum raivostuu. Pedot
Hesperus ja Phosferus olivat Venuksen ainokaisia alkuihmisiä, jotka oli löydetty Hama-maasta. Heimonsa
viimeiset. Pedot olivat Goldbaumille ihmisiä tärkeämpiä!
Atorox saa uuden kasetin eli nyrkkeilijä Millerin aivot, jotta hän pystyisi vastustamaan Napoleonin
joukkoja. Goldbaum antaa luvan pelastaa muut avaruusaluksen henkilöt, jos Napoleon ja kapinalliset
tuodaan elävinä hänelle. Samaan aikaan kun he sopivat asiasta ja Napoleon pitää hotellin parvekkeella
omaa valtaanastujaispuhettaan saapuu eriskummallinen naiskulkue torin laitaan. Napoleon luulee naisten
tulleen kunnioittamaan häntä vaikka naiset tulivat Atoroxin tähden. Naiset ympäröivät Atoroxin, joka on
Millerin aivoilla hyvinkin kauniista sukupuolesta pitävä ja naisten ihailu mairittelee häntä. Kivi ehtii
vääntää Atoroxin katkaisijasta ja Atorox kaatuu maahan. Naiset luulevat Atoroxin kuolleen ja lähtevät
kantamaan häntä mukanaan. Kivi pääsee pakenemaan hotelli Venus Luxoriin, jossa professori Mitax ja
Graham ovat vankeina.
Yleinen sekasorto vallitsee. Lopulta Atorox saadaan tointumaan ja hänen päähänsä laitetaan maailman
tunnetuimman teloittajan pyöveli Antonexin aivot. Hän toimii Napoleonin vartijana sillä aikaa kun muut
tapaavat Goldbaumin, joka on saanut kapinan tyyntymään. Atorox on toiminut Antonexin aivoilla ja
hirttänyt Napoleonin ja muut kapinoitsijat kaupungin portin pylvääseen.
Goldbaum saa tärkeän puhelun asiamieheltään ja ilmoittaa toisille että hänen on lähdettävä
Merkuriukseen, jossa on syntynyt levottomuuksia ja pörssi on epävakainen sekä pyytää toisia mukaansa.
ZX-44 avaruusraketti nousee Venuksen kentältä mukanaan 6 ihmistä ja robotti Atorox ( ilmapurjehtijan
aivokasetilla varustettuna). Matka Merkuriukseen alkaa.
Lukupiiri totesi taas Outsiderin mielikuvitusjuttujen jatkumon. Veuksessa kuten muillakin planeetoilla on
omat ihmiset, eläimet ja maastot. Kiinnostuksen ylläpitämiseksi hän on kehitellyt mielenkiintoisia hahmoja
ja tapahtumia. Toisaalta joka planeetalla on juonessa samanlaista tapahtumaa, vallankumousta,
mellakoita, juonitteluja. Romantiikkaakin löytyy. Sopeutuminen eri olosuhteisiin henkilöillä on mahtava!
Atorox tarinan yhteys tähän päivään ja yleensä nykyaikaan – se kiinnosti myös. Todettiin, että kannattaa
lukea kaikki Atorox tarinat ja päästä tällöin vertailemaan niitä keskenään. Teatteria varten tarinoissa on
valmiita hahmoja, eläimiä ym. runsaasti.
Lukupiiri jatkaa seuraavana Atoroxin matkassa Merkuriukseen.

