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Kuvat: © Sanni Tengvall

Nykysuomen sanakirja

erottaa salamurhan ja tavallisen

murhan käsitteet seuraavasti:

”Murha. Vakain tuumin tapahtu-

nut toisen henkilön surmaaminen

– Salamurha. Salaa, varsinkin väi-

jytyksestä tehty murha”. Muut sa-

nakirjat ja tietosanakirjat lisäävät

jälkimmäiseen termiin konnotaati-

oita julkisten henkilöiden murhista

tiettyjen, esimerkiksi poliittisten tai

uskonnollisten, syiden takia.

Yleinen mielikuva salamur-

haajasta on usein saatu kaunokir-

jallisuudesta ja elokuvista. Fan-

tasiakirjoissa salamurhaaja on sa-

laperäinen hahmo, joka kantaa

aina mukanaan monta tikaria ja

erilaisia rohtoja ja myrkkyjä.

Useissa elokuvissa, kuten Grosse

Pointe Blankissa, salamurhaajilla

on tyylikkäät puvut, joiden taskut

tihkuvat tappavaa teknologiaa.

Läntisessä yhteiskunnassa sala-

murhalla on yhtä pitkä historia

kuin sivistykselläkin. Salamurhiin

on ollut monia syitä kuten poliitti-

nen erimielisyys, vallantavoittelu,

kostonhimo ja ideologia. Ne ovat

usein vaikuttaneet ratkaisevasti

historian kulkuun.

Et tu, Brute?

Antiikin maailmassa sala-

murha oli yleinen tapa yrittää

pyyhkiä viholliset pois tulematta

itse tuhotuksi. Homeroksen Troi-

jan sodasta kertova eepos Ilias on

täynnä kuolemaa. Esimerkin sala-

murhasta antaa kohta, jossa voit-

toisa kuningas Agamemnon palaa

kotiinsa. Hänen vaimonsa Kly-

taimnestra on katkera, koska Aga-

memnon on sodan alkaessa uh-

rannut heidän tyttärensä Ifigenian

jumalille. Klytaimnestra kostaa tyt-

tärensä surman murhaamalla ra-

kastajansa kanssa Agamemnonin

kirveellä, kun tämä yrittää työntää

päänsä ulos paidasta, jonka Kly-

taimnestra on ystävällisesti om-

mellut hänelle. (Ifigenia ei itse asi-

assa ollutkaan kuollut, vaan juma-

latar Artemis oli viime hetkellä pe-

lastanut hänet...)

Ehkä kuuluisin antiikin his-

torian salamurhista on Julius Cae-

sarin onneton loppu. Siitä alkoi

johtajan murhaamisen traditio,

joka jatkui koko Rooman impe-

riumin ajan. Hyvin harvat Roo-

man keisareista kuolivat rauhalli-

sesti vuoteessaan; muutamat kaa-

tuivat taisteluissa mutta suuri osa

salamurhattiin.

Julius Caesar aloitti poliitti-

sen uransa Rooman armeijassa,

jossa häntä pidettiin erinomaisena

kenraalina. Voittojensa takia hän

oli hyvin suosittu sekä Roomassa

että legioonalaisten keskuudessa.

Vuosien 51 eKr. ja 46 eKr. välillä

hän kävi sotaa entistä liittolaistan-

sa Pompeiusta vastaan ja voitti

hänet ratkaisevasti Thessaliassa.

Caesarin voittoisat sotaretket

Egyptissä, Syyriassa ja Afrikassa

toivat lisää valtaa – nimellisesti

Roomalle, mutta käytännössä hä-

nelle itselleen.

Vuonna 48 eKr. Caesar ää-

nestettiin määräaikaiseksi diktaat-

toriksi ja pian sen jälkeen pysyväk-

si. Huhujen mukaan hän havitteli

vielä korkeampaa statusta: kunin-
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kaallista valtaistuinta. Tämä olisi

radikaalisti muuttanut silloisen ta-

savallan rakennetta. Huhuja vah-

visti Caesarin henkilökultin kasvu

– hän oli jo antanut perustaa pa-

piston palvomaan itseään.

Näin suuri valta-asema on

historiallisesti todettu vaaralliseksi

kenelle tahansa, useissa tapauksis-

sa tappavaksi. Caesarilla oli vihol-

lisia vaanimassa suurin piirtein

joka nurkan takana: Pompeiuksen

kannattajia (motiivina kosto), ta-

savallan kannattajia, jotka pelkäsi-

vät Caesarin kehittyvän samankal-

taiseksi hallitsijaksi kuin Kreikka-

laiset tyrannit 600-luvulla eKr.

(motiivina ideologia), ja senaatto-

reita, jotka pelkäsivät Caesarin

vallan kasvamisen vähentävän

heidän omia mahdollisuuksiansa

edetä elämässä.

15. maaliskuuta vuonna 44

eKr. senaattorijoukko, johon kuu-

luivat Pompeiuksen kannattajat

Marcus Brutus ja Gaius Cassius

Longinus, surmasi Caesarin (jälki-

polville periytyneen tiedon mu-

kaan 23 veitseniskulla) Pompeiuk-

sen patsaan juurella Pompeiuksen

teatterissa Roomassa. Osa mur-

haajista oli Caesarin omaa poliit-

tista ryhmää, eivätkä he yrittäneet

henkilökohtaisesti hyötyä Caesa-

rin kuolemasta. Ramsay McMulle-

nin [6] mukaan ”Brutuksen motii-

vin puhtautta ei voi kyseenalais-

taa... Hän rakasti Tasavaltaa.”

William Shakespeare kirjoitti ta-

pahtumista noin 1600 vuotta

myöhemmin näytelmän Julius

Caesar – esimerkki siitä miten sa-

lamurhien pohjalta luodaan viih-

dettä.

Tämä salamurha muutti

Rooman historian kulkua. Caesa-

rin ottopojan Octavianuksen ja

Pompeiuksen pojan välille syttyi

sisällissota. Marcus Brutus mestat-

tiin ja hänen päätön ruumiinsa

heitettiin Pompeiuksen patsaan

juurelle samaan paikkaan jossa

Caesar oli kuollut. Myöhemmin

Caesarin salamurhaajien ympäril-

le kehittyi kultti, joka symboloi kei-

sarien tyrannivallan vastustamista.

Ironista kyllä Rooman keisarien

uskotaan puolestaan myös har-

joittaneen salamurhaa vähentääk-

seen oppositiota ja lisätäkseen val-

taansa ja varojansa. Arkeologit

ovat löytäneet Pompeijin kaupun-

gista graffiteja, joissa lukee: ”Her-

ra Myrkky hoitaa [keisari] Neron

raha-asioita”.

Tämä tapahtumakulku on

toistunut monta kertaa historiassa:

joku haluaa valtaa, muut hermos-

tuvat, surmaavat hänet – monesti

salaa – murhaajat nousevat val-

taan, ovat omien kokemuksiensa

takia vainoharhaisia ja poistavat

potentiaalisia vastustajiaan.

Ristiretket ja

renessanssi

Pyhät sodat, joiden tarkoi-

tuksena oli ”vapauttaa” Palestiina

turkkilaisilta, käytiin vä-

lillä 1000-1200 jKr. Näi-

den ristiretkien aikana

perustettiin Mohammedin

salamurhaajajärjestö. Fanaattisis-

ta ismail-muslimeista kootun jär-

jestön tarkoituksena oli murhata

kristittyjä. Sen jäseniä kutsuttiin

hashshashineiksi. Sana tarkoittaa

hasiksen syöjää. Nimitys johtuu

joko siitä, että järjestön jäsenet

murhasivat kannabiksen vaikutuk-

sen alaisina, tai siitä, että heitä pal-

kittiin edellä mainitulla aineella.

Termistä hashshashin on johdettu

englanninkielinen sana assassin,

joka tarkoittaa salamurhaajaa.

Politiikkaan osallistuminen

oli renessanssin aikana monimut-

kaista ja joissakin tapauksissa myr-

kyllistä. Ihmisiä surmattiin ympäri

Eurooppaa syytettyinä monista

”virallisista” syistä kuten valtion-

petoksesta ja harhaoppisuudesta.

Myös ns. epävirallisia teloituksia

sattui. Italialainen Borgian perhe

on kuuluisa tällaisten toimeen-

panosta.

Legendojen mukaan Luc-

rezia Borgia (1480-1519) ja ken-

raali Cesare Borgia (1476-1507),

korruptoituneen paavi Aleksanteri

VI:n lapset, olivat armottomia sa-

lamurhaajia – Lucrezian kerrotaan

syöttäneen perheensä poliittisille

vihollisille myrkkyä aterian kera, ja

Cesare oli syyllinen murhien ohel-

la insestiin ja petoksiin. Nykyisen

tiedon mukaan Lucrezia ei ollut-

kaan maailman huonoin emäntä,

mutta ainakin hän jollain tavalla

osallistui kolmannen miehensä

murhaan.

Toisaalta hänen veljeänsä

Cesarea pidetään yhä syyllisenä

moneen salamurhaan, mukaan

lukien oman veljensä, lankonsa ja

Cesarea kritisoivan lehtisen kirjoit-

taneen venetsialaisen murhat.

Cesaresta nykypäivään säilynyt

kuva on ristiriitainen. Hän oli jon-

kin aikaa kardinaali, kunnes

(mahdollisesti) murhasi veljensä ja

hänestä tehtiin Valentois’n hert-

tua. Toisaalta hän auttoi ja suojeli

taiteilijoita kuten Leonardo da

Vinciä. Hänen tekonsa ja hallituk-

sensa toimivat inspiraationa

Macchiavellin teokseen Ruhtinas.

Cesaren valta-asema ei kestänyt

kauaa hänen isänsä paavin (jonka

väitetään myös syyllistyneen mo-

neen murhaan) kuoleman jälkeen.

Cesare kaatui vuonna 1506 olles-

saan taistelemassa palkkasotilaa-

na Espanjassa.

Verinen Venäjä

1800-luvun ja 1900-luvun

alun Venäjää voi verrata antiikin

Roomaan: molemmat olivat täyn-

nä eri ryhmien juonittelua, ristirii-

taisia ideologioita, kapinaa auto-

kraattista hallitusta vastaan ja kei-

sareita, jotka yrittivät säilyttää no-

peasti häviävän absoluuttisen val-

tansa. Tällaiseen kaaottiseen ym-

päristöön salamurha sopi kuten

nyrkki silmään tai veitsi selkään.

Tsaari Aleksanteri II

(1818-1881, tsaarina 1855-1881)

tuli valtaan Krimin sodan aikana.

Hän huomasi, että suuri osa so-

dan ongelmista johtui vanhentu-

neista instituutioista ja tavallisten

ihmisten julmasta kohtelusta.

Tämän takia hän aloitti kauaskan-
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toisia uudistuksia, joista keskei-

simpiä olivat maaorjien vapautta-

minen ja zemstvojen eli paikallis-

ten hallitusten perustaminen. Silti

kaikki eivät olleet tyytyväisiä, esi-

merkiksi Puolan kansa ja tsaarin

uudistuksia vastustavat aristokraa-

tit.

Epäonnistuneen salamur-

hayrityksen jälkeen tsaari päätti,

että aristokraatit olivat oikeassa ja

kansan liiallinen vapaus oli vaaral-

lista, joten hän vajosi takaisin au-

tokratiaan. Tämä ei ollenkaan tyy-

dyttänyt ihmisiä, ja Pietarissa ja

Kiovassa muodostui monta val-

lankumouksellista terroristiliikettä.

Yksi näistä oli Nihilistit, joka nimit-

ti itseään ”Kansan tahdoksi”. He

tuomitsivat tsaarin kuolemaan

vuonna 1879, koska hän ei kutsu-

nut koolle perustuslaillista kokous-

ta.

13. maaliskuuta 1881 liike

vihdoinkin onnistui. Monen täpä-

rän pelastuksen jälkeen tsaari kuo-

li puolalaisen opiskelijan heittä-

mään pommiin. Tsaari oli sinä sa-

mana aamuna hyväksynyt suun-

nitelmia rajoitetusta perustuslain

uudistuksesta, mutta kaikki eivät

sitä tienneet. Nämä suunnitelmat

hylättiin tsaarin kuoleman jälkeen.

Tsaari Aleksanteri II:n po-

janpoika Nikolai II (1868-1918,

tsaarina 1894-1917) oli viimeinen

Venäjän tsaari. Hänen hallitus-

kautenaan tsaarin perinteinen

asema venäläisten ”pienenä isä-

nä” ja puolijumalana horjui vaka-

vasti ja luhistui lopulta täysin vuo-

den 1917 vallankumouksen joh-

dosta. Tsaari Nikolai ja hänen per-

heensä mestattiin bolshevikkien

käskystä 16. heinäkuuta 1918.

Tähän johti Venäjän kan-

san vähitellen katoava kunnioitus

tsaaria kohtaan. Viimeinen veri-

pisara oli kaadettu kansan katke-

raan maljaan vuonna 1905 val-

lankumouksen aikana, jolloin soti-

laat olivat haavoittaneet ja sur-

manneet monia rauhallisen mie-

lenosoituksen osanottajia. Kansa

oli maailmansodan alkuun vuon-

na 1914 mennessä myös katkeroi-

tunut siitä, että Nikolain saksalai-

nen (eli vihollinen) vaimo Alek-

sandra oli suuresti siperialaisen ta-

lonpoikaismystikon Gregori Ras-

putinin vaikutuksen alaisena. Ras-

putin neuvoi Aleksandraa ja roh-

kaisi hänen taipumuksiaan uskoa

enemmän mystisiin viesteihin kuin

rationaalisiin tietoihin. Tämä ei ol-

lut varsinkaan sodan aikana kovin

suosittu tapa toimia. Aleksandra

neuvoi miestään edelleen Rasputi-

nin ohjeiden mukaisesti, ja usein

Nikolai toimikin niiden perusteel-

la.

Rasputin oli saavuttanut

korkean asemansa hovissa siitä

syystä että hänellä oli parantava

vaikutus kruununperilliseen, Niko-

lain ainoaan poikaan Alekseihin,

joka sairasti vakavasti hemofiliaa

eli verenvuototautia. Tämän takia

tsaari ja hänen vaimonsa olivat

hyvin kiintyneitä Rasputiniin ja us-

koivat hänellä olevan pyhiä voi-

mia ja kykyä ennustaa. Yksi esi-

merkki hänen ennustuksistaan oli

se, että jos hänet surmattaisiin,

puolen vuoden sisällä tsaarin ase-

ma olisi kaatunut ja Venäjä se-

kasorrossa.

Rasputin käytti suhdettaan

keisariin julkeasti hyväkseen sijoit-

tamalla korkeisiin asemiin ystä-

viänsä, kuten Aleksandr Protopo-

povin (sisäministeriöön). Ympäri

Pietaria kulki huhu, jonka mukaan

Protopopov sairasti kuppaa ja oli

melkein hullu. Rasputinilla oli ky-

seenalaisten neuvojen antamisen

lisäksi muitakin tapoja, jotka he-

rättivät pahennusta kansan kes-

kuudessa – hän oli irstas, juoppo

ja järjesti orgioita, joihin kerrottiin

jopa tsaarinnan osallistuneen.

Rasputinin turmeltuneisuus hei-

kensi vaarallisesti tsaarin mainet-

ta, mutta tsaari ja hänen vaimonsa

kieltäytyivät uskomasta hänestä

pahaa poikansa tähden. Lopulta

tilanne oli niin vakava, että Raspu-

tin salamurhattiin.

Rasputinin salamurhaajat

eivät yllättäen olleetkaan ärtyneitä

talonpoikia tai kommunistisia juo-

nittelijoita, vaan korkeassa ase-

massa olleita aristokraatteja ja po-

litiikkoja. Ruhtinas Feliks Jusupov,

oikeistolainen poliitikko Vladimir

Purishkevitsh ja arkkiherttua

Dmitri Pavlovitsh päättivät vuo-

den 1916 lopussa että Rasputin

piti eliminoida, koska hän aiheutti

liikaa vahinkoa tsaarille ja hänen

perheelleen. Monen epäonnistu-

neen myrkyttämisyrityksen jäl-

keen aatelismiehet ampuivat hä-

net pimeänä yönä 17. joulukuuta

1)

ja heittivät hänen ruumiinsa Neva-

jokeen. Tsaari ja Aleksandra olivat

murtuneita. Kolme kuukautta

myöhemmin tsaari Nikolai luopui

kruunustaan. Hänet ja hänen per-

heensä teloitettiin valoisana yönä

Siperiassa 16. heinäkuuta 1917.

Keisareiden aika oli Venäjällä ohi,

ja Rasputinin ennustukset olivat

toteutuneet.

Tsaarin kuolemaa seurasi

kaksi vuotta sisällissotaa ja sisäistä

epäjärjestystä Venäjällä. Lopulta

bolshevikit (siinä vaiheessa Venä-

jän Kommunistinen puolue) olivat

valta-asemassa. Heitä johti Vladi-

mir Iljitsh Lenin (1870-1924) ja

hänen oikea kätensä, aiemmin

menshevikki mutta sittemmin

bolshevikki, Leon Trotski

(1879-1940), jonka oikea nimi oli

Lev Bronstein.

Trotskista oli tullut marxisti

ja vallankumouksellinen

1890-luvulla, min-

kä johdosta hänet

oli karkotettu

Venäjältä. Tämä

oli ensimmäinen

Trotskin monis-

ta karkotuksis-

ta. Hänellä oli

taito olla aina

eri mieltä sillä

hetkellä Venä-

jällä vallassa

olevan kanssa.

Tällainen taito

oli luonnollisesti

vaarallinen totalitarismin aikakau-

della ja johti lopulta hänen sala-

murhaansa Stalinin määräyksestä.

Leninin kuoleman jälkeen

Trotski tuntui itsestään selvältä

seuraajalta. Hänen tulinen tempe-

ramenttinsa oli kuitenkin tuonut

1) Venäjällä oli tuolloin käytössä ns. juli-

aaninen kalenteri. Nykyisen ns. gregori-

aanisen kalenterin mukaan Rasputinin

murha tapahtui 30. joulukuuta.
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hänelle vihollisia, ja Stalinille oli

verrattain helppoa vähitellen hi-

vuttaa hänet ensin pois valta-ase-

mista ja sitten karkottaa hänet

Meksikoon. Meksikossa Trotski,

vallankumouksellinen, joka oli

auttanut mahdollistamaan kom-

munismin nousun ja vakiintumi-

sen Venäjällä, kirjoitti neuvosto-

hallintoa kritisoivia teoksia kuten

Petetty Vallankumous (1937).

Tämä kirjailijanura teki hänestä

entistä suuremman uhan Stalinin

hallinnolle, varsinkin kun Trotskin

ideologia oli suoranaisesti ristirii-

dassa Stalinin periaatteiden kans-

sa. Trotski kannatti ajatusta pysy-

västä, maailmanlaajuisesta antika-

pitalistisesta vallankumouksesta,

kun taas Stalin oli sitä mieltä, että

vallankumous pitäisi ensin toteut-

taa ja vakiinnuttaa yksittäisissä

maissa.

Lopulta Stalin ei kestänyt

enää Trotskin olemassaoloa, eten-

kin, kun toinen maailmansota ai-

heutti Venäjällä vaikeuksia ja altis-

ti hallituksen kansalaisten kritiikil-

le. Niinpä hän määräsi Trotskin

salamurhattavaksi. Salainen ko-

mitea toteutti tämän käskyn jää-

hakulla Trotskin kotona Meksikos-

sa heinäkuussa 1940.

Venäjällä, kuten antiikin

Roomassakin, tehtiin siis salamur-

hia moneen suuntaan monelta ta-

holta – vallankumoukselliset sala-

murhasivat hallitsijoita, aristokraa-

tit salamurhasivat talonpoikia ja

vallankumouksellisia ja vallanku-

moukselliset hallitukseen päästy-

ään salamurhasivat muita vallan-

kumouksellisia.

1900-luku:

politiikka ja

popkulttuuri

1900-luvun alussa sala-

murhatapaukset olivat vielä ver-

rattain selviä. Vuonna 1914 ta-

pahtunut Itävallan arkkiherttuan

Franz Ferdinandin ampuminen

laukaisi ensimmäisen maailman-

sodan. Tarkka-ampuja oli serbina-

tionalisti, ja Itävalta käytti tapausta

hyväkseen esittäessään Serbialle

kohtuuttomia hyvitysvaatimuksia.

Poliittinen tilanne Euroopassa oli

siihen aikaan kuin ruuti valmiina

räjähtämään, ja Franz Ferdinan-

din salamurha oli kuin sytytetty

tulitikku.

Toisen maailmanso-

dan jälkeen sekä salamur-

haamisen menetelmät

että median vaikutusvalta

kehittyivät. Julkisten henki-

löiden epäselvissä kuolemanta-

pauksissa oli vaikeata tietää, oliko

kyseessä onnettomuus, itsemurha

vai salamurha – ja median speku-

lointi kehitti teorioita, jotka sopivat

kaikkein dramaattisimpaan vaih-

toehtoon. Salaliittoteoriat

tulivat osaksi politii-

kan ja kuole-

mantapauksi-

en tulkintaa, ja nopea

viestintä pystyi kehittä-

mään parissa päivässä

samankaltaisia legendoja

kuin ne, jotka kehittyivät

Lucrezia Borgiasta vuosisato-

jen kuluessa.

Hyvä esimerkki tällaisesta

oli elokuvatähti Marilyn Monroen

kuolema elokuun neljäntenä päi-

vänä 1962. Kuolinsyyntutkija ju-

listi kuoleman viralliseksi syyksi:

”todennäköisesti itsemurha”.

Salaliittoteorioita Monroen mah-

dollisesta salamurhasta on kuiten-

kin monta. Yhden niistä mukaan

presidentti John F. Kennedy antoi

murhata Marilynin, koska tämä oli

uhkana presidentin imagolle hy-

vänä katolilaisena perheenisänä.

Myös toinen teoria viittaa Kenne-

dyn imagoon. Siinä gangsteri,

jolla oli

yhteyksiä halli-

tukseen, salamur-

hasi Marilynin, koska

tämän kotoa löytyi

todistusaineistoa,

joka yhdistäisi presi-

dentin sekä Marilyniin että tämän

kuolemaan.

Teorioihin, joissa hallituk-

sen epäillään osallistuneen suosi-

tun julkkiksen murhaan, kuuluu

salaliittoteoria, joka tekee Beat-

les-yhtyeen jäsenestä John Len-

nonista rauhanliikkeen marttyyrin.

Sen mukaan Lennonin (sala)mur-

ha oli USA:n hallituksen työtä eikä

yksin toimivan häiriintyneen ja

obsessoituneen fanin Mark Chap-

manin oma idea ja toteutus. Yksi-

tyisten henkivartijoiden kysyntä

kasvoi rajusti Lennonin murhan

Kuva 4: Leon trotskin murha
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seurauksena.

Salaliittoteorioita inspi-

roivien salamurhien kuningas oli

kuitenkin presidentti John F. Ken-

nedyn (1917-1963) murha 22.

marraskuuta 1963. Lee Harvey

Oswald (1939-1963) ampui Ken-

nedyn tämän virallisella vierailulla

Dallasissa, Texasissa. Oswald oli

entinen merisotilas, joka oli muut-

tanut Neuvostoliittoon vuonna

1959. Häneltä oli kuitenkin evätty

Neuvostoliiton kansalaisuus. Pari

viikkoa ampumisen jälkeen Jack

Ruby, yökerhon omistaja, jolla oli

yhteyksiä alamaailmaan ja polii-

siin, ampui Oswaldin kuoliaaksi.

USA:n ylin oikeusviranomainen

Earl Warren oli alussa päättänyt,

että Oswald oli toiminut yksin,

mutta sen jälkeen kun todisteita oli

uudelleen tutkittu, tulos oli että

JFK ”varmaankin salamurhattiin

salaliiton johdosta”. Salaliittoteo-

riat väittävät salamurhan liitty-

neen Kennedyn gangsteriyhteyk-

siin tai ulkomaanpolitiikkaan Kuu-

baa vastaan.

Inhimilliset voimat

Salamurhia on tapahtunut

monista syistä, joista keskeisempiä

ovat olleet vallantavoittelu, ide-

ologiset vakaumukset ja itsesuoje-

lu. Salamurhaajia on ollut monen-

laisia – nationalisteja, rationaliste-

ja, poliitikkoja, psykopaatteja...

Heidän tekonsa ovat kaikki vai-

kuttaneet historian kulkuun, jotkut

voimakkaammin, jotkut lievem-

min. Ei ole mahdollista tietää mitä

olisi tapahtunut, jos salamurhan

käsitettä ei olisi olemassa. Se, että

se on keksitty ja että sitä on käytet-

ty kuitenkin osoittaa, että historia

ei muodostu pelkästään epäinhi-

millisistä voimista kuten taloudelli-

sesta kysynnän ja tarjonnan laista

tai kasvottomista ideologisista liik-

keistä. Sillä inhimillisellä ihmisellä,

joka päättää, että jostain syystä

toisen ihmisen täytyy kuolla ja

joka on valmis toteuttamaan

suunnitelmansa, on valtaa vaikut-

taa sekä omaansa että maailman

tulevaisuuteen.

Rebecca Mills
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