
AYUSHI INDIRA MAYA 
 
Ikä: 26  Pituus: 164 cm  Paino: 52 kg (1g) 
 
Vanhemmat:  Jajal Ravi Sunday (proteiinikko LC Pharmalla) 
 Amala Jambhalika Maya (kotiäiti, blogisti) 
 Synnytettiin luonnonmukaisesti. 
 
Kotipaikka:  Dhow Akaa, Sansibar, TERRA, mutta syntynyt Gujaratissa Intiassa. 
 
Tausta:  Alpha Bollywood upgrade (Preity Zinda genemod). Vanhemmat ostivat 

tyttärelleen Bollywood-ulkonäön jotta tämä menestyisi paremmin koulussa, 
työssä ja avioliittomarkkinoilla, joskin varaa oli vain standardimalliin. Halusi 
lapsena näyttelijäksi tai tanssijattareksi. Valitettavasti bollywood upgrade -
lapsia syntyy Intiassa vuosittain pari miljoonaa... Isä pakotti luonnontieteiden 
pariin, ja isä oli oikeassa (kuten aina). Mutta lapsuuden haaveet istuvat 
sitkeässä.  

 
Koulutus ja työura:  Biotieteiden maisteri.  
 
 Apulaistutkija, AURORA -projekti (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Tutkija Sansibarin yliopiston systemaattisen eksogenetiikan laitoksella. 
 Apulaistutkija, eksogeneesin virtuaalityöryhmä Sansibarin yliopistossa 
 TRILON scholarship for advancement of exogenesis studies 
 Tutkimusharjoittelija, High Earth Orbital Platform 8 (LC Group) 
 
Erikoiskyvyt:  Hymy sulattaisi jäämies Ötzinkin. Sisältää kaksi kertaa painonsa verran sisua. 
 
Harrastukset:  Moottoripyöräily, laitesukellus, tähtitiede, tanssi, capoeira. Kuuluu Ungujan 

sukelluskerhoon, Infinite Worlds SETI Guildiin ja Padmamaladhara Devi 
Sororityyn. 

 
Pukeutuu:  Kuusilkkiin, sariin tai lyhyeen nahkatakkiin. Omistaa myös koko joukon 

värikkäitä itäafrikkalaisia käsintehtyjä tekstiilejä. 
 
Pahinta:  Kesätöissä virtuaalityövoimana ZettaCoren molekyylimuistien kokoomalinjalla. 
 
Parasta:  Ajaa Ducati Starburstilla kolmeasataa pitkin Trans-Afrikan moottoritietä. 
 
Kuumimmat juorut:  Oliko Ayushilla romanssi professorin kanssa? 
 
Kaverit kertovat:  ”Todella sievä suuttuessaan” -anonyymi opiskelutoveri.  
 ”Se on yksi takakireä pihtari” -eräs epätoivoisesti ihastunut.  
 ”Professorin lempilapsi” -kateellinen opiskelutoveri. 
 
Tuotantoa: A. Indira Maya: New evidence for exogenesis - Interstellar diffusion patterns of 

deinococcus radiodurans and other extremophile bacteria re-evaluated. 
Proceedings of the Exogenesis Virtual Study Group under Professor Lars-
Henry Anderson, university of Luna. Journal of Interstellar Astrobiology. 

 
Bhadrasathi & Maya: Morphic Resonance Unbounded - A case study in 
neuroendocrine, metabolic and cardiovascular adaptation in microgravity 
habitats. Elsevier Magazine of Space Medicine 

 
A. Indira Maya: Morphogenetic Fields in the Diversification of 
Pedalternorotandomovens Centroculatus. Thesis in Exogenesis and 
Morphology, Sansibar University Press 2204. 

 



 

tri. ARIAN RAND 
 
Ikä: 52  Pituus: 177 cm  Paino: 62 kg (1g) / 23,5 kg (0,38g) 
 
Vanhemmat:  Charlotte Liu (areologi ja matkailuyrittäjä) 
 Savitri Amanda Rand (perinnöllisyystutkija) 
 Synnytettiin partenogeneettisesti keinokohdussa. Etnisesti kiinalais-intialais-

juutalainen. 
 
Kotipaikka:  Nix Olympica, Mars. 
 
Tausta:  Jadesyntyinen -  Randin geneettinen mallikaava on Yousheng pantropic 

parahuman (licensed version).  
 
Koulutus ja työura:  Eksopaleontologian ja astrobiologian tohtori, planetologian kandidaatti. 

 
Tutkija, AURORA -projekti (Planetaarinen kehitysyhtymä) 

 Tutkija, XENOS 2 -projekti (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Tutkimusjohtaja, projekti AESIR 9 (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Eksopaleontologian ja yleisen areologian lehtori, Marsin yliopistossa 
 Apulaistutkija Marsin yliopiston astrobiologian laitoksella  
 
Erikoiskyvyt:  Marsiin sopeutettu elimistö, erinomainen hapenottokyky, pureva sarkasmi ja 

pikajuoksu kymmenen sentin koroissa. 
 
Harrastukset:  Marsilainen judo, vuorikiipeily, liitolento, Zero-G-bic. 
 
Silmiinpistävin piirre:  Sinivioletit hiukset, vinot tummanturkoosit silmät, enemmän itsevarmuutta kuin 

Hellaksen kraaterissa. Selässä lohikäärmeen muotoinen muotoaan muuttava 
älytatuointi. 

 
Pahinta:  Se kun kiipesi teini-iässä Olympons Monsin huipulle eikä tiennyt moneen 

tuntiin että radiolaitteet olivat rikki ja kaverit olivat jo evakuoineet itsensä 
aurinkopurkauksen tieltä. 

 
Parasta:  Ensimmäinen liitolento Valles Marinersin yläpuolella. 
 
Kuumimmat juorut:  On oikeasti nymfomaani. 
 
Kaverit kertovat:  ”Näin Randin ensimmäisen kerran ZeroG-vesipallo-ottelussa Gatewaylla. 

Silloin en voinut keskittyä mihinkään muuhun kuin Randin mustan uima-asun 
verhoamiin voimakkaisiin reisiin. Myöhemmin sain kuulla että hän oli oikeasti 
eksopaleontologian tohtori. Ottelun jälkeisillä kokkareilla nollapainovoima sai 
hänen rintansa käyttäytymään kerrassaan säädyttömästi. Kun sanoin jotain 
aiheesta, sain altairlaiset smokilleni.” -Jimmy Spencer, entinen poikaystävä 

 
Tuotantoa:  Rand, Arian: Rôle of alpha-proton spectroscopy and elemental analysis in 

robotic areopaleontology. Dissertationes Martiae, University of Nix Olympica. 
 
 Rand, Arian & al.: Deep Anomalies. Enceladian proto-phacopida, 

psychotrophaea and anomalomorpha fossil record according to RECES 
studies, Deep Surveillance Unit 1. Mechanisms of Development, 23/2199 

 
 Gargaud, Hervé & Rand, Arian: Five Worlds - Comparative Planetology and 

Exogenetic Models. Lectures in Astrobiology, Volume CXI. Edited by Muriel-1, 
Reisse and Jaqcues Pentium. Smithsonian Press. 



 

Msgt. PINAK CÉSAR VALDEZ 
 
Ikä: 53  Pituus: 183 cm  Paino: 95 kg (1g) 
 
Vanhemmat:  Estevan Rayman Valdez (colonial marine, eläkkeellä) 
 Maria Ricarda Garcia (kotiäiti, childcomp -kustomoija). 
 Synnytetty luonnonmukaisesti. 
 
Kotipaikka:  Malibu Beach San Angeles, CA, USA, TERRA – mutta syntynyt San 

Diegossa. Merkittävä ero. 
 
Tausta:  Alpha Olympian upgrade. Armeija maksoi Estevanin pojalle atleettisen geeni- 

kaavan, joten Pinakilla ei ollut paljoa muita mahdollisuuksia kuin lähteä ”teit 
isäin astumaan”. Kunnon erikoisjoukkojen sotilaan tavoin Pinak on ajan myötä 
päivittänyt käytännössä kaikki elimensä luuytimiä ja hermotuppia myöten. Nyt 
vanha harmaasilmä on ollut 27 vuotta sotilastehtävissä ympäri tunnettua 
avaruutta. Ja kuten kaikki kaukotiedustelujoukkojen veteraanit, hän tietää että 
jos avaruutta tuijottaa tarpeeksi kauan, se alkaa tuijottaa sinua takaisin. 

 
Koulutus ja työura:  Platoon NCO, USCM Force Recon, 1st Recon Platoon ”Deep Eyes” 
 
 Operation GREEN MAN, Mars. 
 Operation WILD LIGHTNING, Mars. 
 Surveillance, WMD counter-proliferation, peacekeeping, counter-terrorism... 
 
Erikoiskyvyt:  Paperityön välttely. Kovan jätkän biomodit ja bullet time. Mikuran 

supersydänlihaksen takuuaika tosin alkaa olla lopuillaan. No, kaikille tulee 
noutaja joskus. 

 
Harrastukset:  Sali, bando, historialliset aseet, veitset, kustomointi, koneiden virittely. 
 
Silmiinpistävin piirre:  Kokeneisuus ja tietty sotilaan paatuneisuus/optimismi - mikään 20 kilotonnin 

ydinlatausta vähäisempi ei juuri hetkauta. 
 
Pukeutuu:  Taktiseen mustaan. 
 
Pahinta:  ”When the Provos cought us out by dummy emitters, dropship active jammers 

lightened up and blew our cover. A hundred kays downrange, pumping 
enough static to gray out half the hemisphere, and  several dozen of jam-
homers in our tail, buzzing like flies around a honeypot, trying to waste us.” 

 
Parasta:  Ranskalainen Fusil Tiralleur FTE-10 -gausskivääri. 
 
Kuumimmat juorut:  Tilaa Indomitable Alien Sex Fiendsiä. 
 
Kaverit kertovat:  ”Saa replikantit tuntumaan inhimillisiltä” -pfc Adam Torres 
 
Satunnaiset googlaukset: Saa olla aika hakkeri että onnistuu löytämään mitään erikoisjoukkojen 

jäsenistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cpl. IDORU EVELAKE-SMITH 
 
Ikä: 26  Pituus: 173 cm  Paino: 60 kg (1g) 
 
Vanhemmat:  Yu Smith (budo-opettaja ja virtuaaliduunari) 
 Elizabeth Isigiel Evelake (laivaston paras aerospace-lentäjä) 
 
Kotipaikka:  Brisbane, Australia, TERRA – mutta syntynyt Avalonin bioroiditehtaassa. 
 
Tausta:  IDR-2138 Nexus 6 Combat/Infiltration Bioroid. Idoru sai ainakin parhaat 

mahdolliset geenit. Jotta hän toimisi tehokkaammin, hänen päähänsä 
istutettiin valemuistoja lapsuudesta Australiassa. Idorulla on useita siskoja, 
joita hän ei  ole koskaan tavannut. Ennen liittymistään Yhdysvaltain 
avaruusmerijalkaväkeen Idoru väittää karanneensa kotoa ja olleensa 
baarimikkona Kyproksella. 

 
Koulutus ja työura:  Section A smart gunner, 1st  Recon Platoon ”Deep Eyes”.  
 
Erikoiskyvyt:  Ylimaalliset asitit, puhdistettu elimistö, steriili, immuuni sairauksille, ei 

krapulaa, feromonien kontrollointi ja bullet time. Pystyy vaihtamaan karvojensa 
väriä mustasta valkoiseen ja takaisin. Lisäksi Idoru on ohjelmoitu saamaan 
seksuaalista nautintoa (laillisten) käskyjen täyttämisestä. Kiihdytetyillä 
elintoiminnoilla on tosin varjopuolensa: Idorun pitää syödä, juoda ja naida 
enemmän kuin ihmisen. 

 
Harrastukset:  Jiu-jitsu. Marsilainen judo. Karate. Bioroidi-ominaisuuksien törkeä 

hyväksikäyttö merijalkaväen juomakilpailuissa. 
 
Silmiinpistävin piirre:  Se, että niin kaunis pieni nainen pystyy nostamaan konekiväärin ja ampumaan 

sillä lonkalta. 
 
 
Pahinta:  ”Jonain päivänä mä lopetan kaiken. Jonain päivänä mä saan tarpeeksi rahaa 

lähteäkseni tästä paskasta, lataan pääni nettiin tai ostan itselleni uuden 
ruumiin... Ei vittu, mikä mun aktivointipäivämääräni taas olikaan...” 

 
Parasta:  Soluttautumistehtävät ja senaattori Isaac Fremenin hengen pelastaminen 

terroristeilta. Tuli kiitoskirje ja kutsu Valkoiseen taloon tanssiaisiin, mutta 
siihen aikaan 1. joukkue sattui olemaan korkean paikan harjoitusleirillä 
Marsissa... 

 
Kuumimmat juorut:  Nussi kerran entisen taisteluparinsa kanssa Conestoga-luokan kuljetusalus 

USS George H. Bushin sensorikopissa, minkä aiheuttamat värähtelyt  saivat 
aluksen tietokoneen uskomaan mikrometeoriitin puhkaisseen suojakilven. 

 
Kaverit kertovat:  ”Idorulle ei vittuilla.” -pfc Kyle Rodrigues (KIA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cpl. WEST ”AGENT” ALPHA-JOHNSON 
 
Ikä: 41  Pituus: 189 cm  Paino: 90 kg (1g) 
 
Vanhemmat:  Geneettisen koodin lahjoittaja ei tiedossa. 
 
Kotipaikka:  St. Albans, VT, USA, TERRA, mutta syntynyt Avalonin bioroiditehtaassa. 
 
Tausta:  AGJ-1137 Nexus 6 Combat/Infiltration Bioroid, model Alpha. Westillä on myös 

ollut istutettuja muistoja, mutta hänen mielensä on pyyhitty useamman kerran 
puhtaaksi. Ilmeisesti muistot kävivät liian ahdistaviksi. 

 
Koulutus ja työura:  Section A scout/sniper, 1st Recon Platoon ”Deep Eyes” 
 
Erikoiskyvyt:  Ylimaalliset asitit, puhdistettu elimistö, steriili, immuuni sairauksille, bullet time. 

Kiihdytetyt elintoiminnot. Sulautuu ympäristöönsä.  Pystyy luomaan 
painostavan ilmapiirin mihin tahansa suljettuun tilaan. 

    
Harrastukset:  Vodkamartinit. Kertoo välillä edellisen inkarnaationsa juttuja Etelä-Afrikan 

sodista ja paikasta nimeltä Rougeville. Kukaan ei tiedä, onko hän tosissaan 
vai vedättääkö hän vain. 

 
Silmiinpistävin piirre:  Täydellinen pokerinaama. 
 
Pukeutuu: Tehtävän vaatimusten mukaan. 
 
Pahinta:  Kun eteläafrikkalainen poliisi osui ikälopulla it-ohjuksella UD-4 -

rynnäkkökoneen mikroventtiiliin. ”Helvetti, ei niiden apinoiden PITÄNYT pystyä 
tuohon...” 

 
Parasta:  ”Alan hidastaa hengitystäni rauhallisesti, silmäni lepää alla avautuvassa 

maisemissa. Sydämeni lyöntitiheys hidastuu, ote aseesta ja optiikasta 
muuttuu varmemmaksi, herkemmäksi. Tavalliset ihmiset joutuvat käyttämään 
tähän biosalpaajia, mutta minä voin tehdä sen vaistomaisesti. Pulssi muuttuu 
olemattomaksi”  

 
Kuumimmat juorut:  West on todellisuudessa ikuinen sotilas, joka tuomittu syntymään uudelleen 

maailman taistelukentille. Vaihtoehtoisen tornihuhun mukaan hänet ommeltiin 
kasaan kuolleiden mariinien kehonosista. 

 
Kaverit kertovat:  ”Alpha-Johnson saa kylmät väreet kulkemaan pitkin selkäpiitä. Muistan kerran 

Malesiassa miehen syöneen gekkoliskon elävältä. Se teki sen aivan tahallaan, 
ikään kuin alleviivatakseen: ’Minä en ole niinkuin te.’” -pfc Kyle Rodrigues 
(KIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
tri. Beslim Vdekja 
 
Ikä: 56  Pituus: 187 cm  Paino: 83 kg 
 
Vanhemmat:  Josif Vdekja (kenttäkirurgi, kuollut) 
 Rozeta Lushta (kotiopettaja, kuollut) 
 Synnytetty luonnonmukaisesti 
 
Kotipaikka:  Londonistan, Iso-Britannia, EU 
 
Tausta:  Baltian hornankattilassa asuneiden albanialaistraditionalistien kolmas lapsi. 

Opiskellut EU:n alueella paremmissa oloissa kuin mihin syntyi. Vanhemmat 
kuolleet ilmeisesti yhteenotoissa hallituksen kanssa Vdekjan 
korkeakoulututkinnon ollessa loppusuoralla. Tutkimuksia vaihtoehtoisen 
virologian julkaisuissa mm.: ”Supertemporal and the Second Human Colony of 
HD 128311: A Case Study of Morphic Resonance” sekä “Dead Before Birth: 
The Subquantum Event in Morphogenetics”. 

 
Koulutus ja työura:  Maanulkoisen virologian ja soveltavan genetiikan tohtori. 
   
 Tutkija,  AURORA -projekti (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Johtava lääkäri (AVALON) 
 Osastonjohtaja (AVALON) 
 Erikoistutkija (LC Pharma - Singapore) 
 
Erikoiskyvyt:  Kyky löytää merkittäviä yhteyksiä näennäisesti tyystin toisiinsa 

kuulumattomien asioiden välille. 
 
Harrastukset:  Misantropia 
 
Pukeutuu: Kauhtuneisiin, yliopistojen katakombeissa kuluneisiin älypukuihin. 
 
Pahinta:  Tutkimustyön tielle käyvät ”inhimilliset faktorit”: ”Kuinka monta kertaa minun 

tulee toistaa, että mielekkäiden tutkimustulosten saamiseksi potilaan aivot on 
altistettava näille aineille ilman elossapitojärjestelmää! Luoja paratkoon, 
nainen – miehenne on ollut vihannes jo puoli vuosikymmentä!”  

 
Parasta:  Öiset, laiskasti vartioidut patogeeniviljelmät ja lukitsemattomat koe-

eläinaitaukset. 
 
Kuumimmat juorut:  EU:n Eettinen Komissio tutkii Vdekjan tapausta vähintään kolmen eettisen 

tutkimusvirheen vuoksi.  
 
Kaverit kertovat: ”Kummallista, kuinka hänen hailakat silmänsä heräsivät eloon ensimmäisen 

kerran koko seminaarin aikana siinä vaiheessa, kun joku nuori tutkija kyseli 
häneltä LV-624:llä tapaamamme viroidin vaikutuksista ihmisen pikkuaivoihin. 
Ja sitä paitsi: kuinka hän voisi tietää siitä mitään? Tutkimusryhmän johtajana 
hänen täytyi tietää koko planeettajärjestelmää koskevasta karanteenimallista.” 
–nuorempi eksovirologi Edward Jenner, LC Pharma 

 
 ”En voinut viipyä hänen luonaan puolta tuntia pidempään. Koko kämppä haisi 

ties miltä kasvustolta! Ja kun erehdyin lähtiessäni avaamaan väärän 
kaapinoven, huomasin hyllyillä kuivuvan Artemisia vulgarista suurissa 
nipuissa. En edes halua tietää, mihin Vdekja sitä käytti!” –Joanna Kilmartin, 
entinen naisystävä 



 

Kristján Lys Alvinsson 
 
Ikä: 30  Pituus: 174 cm  Paino: 65 kg (1g), 97 kg (1,5g) 
 
Vanhemmat:  Alvin Lys (solaristiikan professori emeritus, Solariksen tieteellisen toimikunnan 

puheenjohtaja). Synnytetty keinokohdussa. 
 
Kotipaikka:  SOLARIS station, POSEIDONIA 
 
Tausta:  Metanoia upgrade. Kristjánilla ei ole äitiä, hän on isänsä kloonilapsi. 
 
Koulutus ja työura:  Yleisen planetologian tohtori, kehitysbiologian ja ksenoetologian maisteri. 
 
 Apulaistutkija, AURORA -projekti (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Apulaistutkija, Solaris-asema (Planetaarinen kehitysyhtymä) 
 Apulaislehtori (Solariksen tieteellinen toimikunta) 
 Solaris-vuosikirjan apulaistoimittaja (Planetologinen instituutti) 
 Tutkimusharjoittelija, Darwin-tukikohta (Shannahan -säätiö) 
 
Erikoiskyvyt:   Eideettinen muisti, ei tarvitse unta, viritetty aivotoiminta. Voi uppoutua 

intohimoisesti johonkin asiaan hyvinkin parinkymmenen tunnin ajaksi. 
 
 
Harrastukset:   Arkaaiset kortti- ja lautapelit, pienoismallit, Islanti, väkijuomat (vain silloin 

tällöin), olosuhteiden salliessa ulkoilu ja kuntoilu 1,5G:n painovoimassa, 
kyyninen idealismi, filosofia, aurinkopurjehdus.  

 
Silmiinpistävin piirre:  Näin jäänsinisiä silmiä ei saa edes rahalla.  
 
Kuumimmat juorut:  - Uskoo Jumalaan, saanut jesuiittakoulutuksen ja työskentelee salaa 

Vatikaanin laskuun, on salamurhauttanut vastustajiaan Maassa asti. 
   - Professori Alvin Lys menehtyi tosiasiassa Solariksella saamaansa 

ksenovirustautiin kolmisenkymmentä vuotta sitten ja siirsi ennen kuolemaansa 
koko tajuntansa sellaisenaan poikanaan esiintyvään klooniinsa. 

   - Isä työskenteli armeijan salaisessa projektissa, joka pyrki yhdistämään 
solarislaista soluainesta ihmisalkioiden perimään. Kristján lukeutuu projektin 
stabiileimpiin tuotoksiin. 

   - Lys Nuorempi menetti traagisesti erittäin läheisen ystävänsä planeetan 
pinnalla ja käy nyt yhden miehen sotaa sitä vastaan. Vierailee joskus 
keskustelupalstoilla ja chat-kanavilla nimimerkillä "Nemo" levittämässä 
solaristiikan, solaristikkojen ja Solariksen vastaista propagandaa. 

   - Lys vanhempi ja nuorempi löysivät puoli vuotta sitten keinon hyödyntää 
Solariksen elävän meren ydinenergiaa ja matkia sitä tuottavaa prosessia 
laboratorio-olosuhteissa. Poika on antitrilonistisia ambitioita kehittäneen 
isänsä kehotuksesta saapunut XENOS-kongressiin osallistumisen varjolla 
esittelemään löytöä tietyille korkeille tahoille ja luovuttamaan sen eniten 
tarjoavalle. On Kiinan kansantasavallan mustalla listalla. 

 
 
Kaverit kertovat:  "Välillä koelabra varattu päiviksi kerrallaan ja sähköposteihinkin vastaa parissa 

minuutissa oli yö tai päivä. Ei varmaan nuku koskaan." –Robert Bagnall, 
spektrometrian koordinaattori. 

 
   "Onni ja menestys myötä minne kulkeekaan." -Kim Ri-Eun, S.J., 

molekyylibiologi 
 



   "Meillä ei ole tapana kommentoida työntekijöittemme taustaa tai 
henkilökohtaisia ominaisuuksia." -Gedaliah Weintraub, Planetaarinen 
kehitysyhtymä 

 
   "Niinä muutamina kertoina, kun hänellä oli pitkä vapaa ja hän todella, todella 

joi - mitä tapahtui korkeintaan pari kertaa vuodessa - olin varma, että hän olisi 
helposti juonut keskikokoisen joukko-osaston paranneltuja androideja pöydän 
alle. Kai se johtui verenperinnöstä, jos nyt sellaisesta hänenlaisensa 
tapauksessa voi puhua; kuulin, että hänen esivanhempansahan olivat 
alkoholinsietokyvystään tunnettuja Vanhan Maan eskimoita." –Mabetu N'dese, 
kiertoilmainsinööri  

 
   "...viitaten edellisessä viestissä uploadaamiini ja linkittämiini asiakirjoihin 

osoitteessa [ylläpidon poistama], en voi kuin kehottaa jokaista, jolla on järjeä 
päässään uskomaan, kun sanon, että sitä miestä kannattaa varoa." -
nimimerkki "Nagarjuna" Yhdysvaltain Solaristisen Seuran jäsenten suljetulla 
keskustelupalstalla  

 
Tuotantoa:  
 
- Kristján Lys: "Some Observations On The Reported Occultational Variations In The Behaviour of Pseudo-

Opabiniae of Zeta Tucanae II", Journal of Xenoethology 17/2180 
 
- K. Lys: "A Preliminary Proposal for Cellular Ethology", Expeditio Solariana 
 
- K. Lys: "Conjectures On Cetacea REM Pattern Particularities In Solarian Orbit", Expeditio Solariana 
 
- Kristján Lys: "Toward A Unified Understanding of Solarian Seismography & Geology", Solaris-vuosikirja, 

LIX. vuosikerta 
 
- Kristján Lys: "Reflections On Possible Nuclear Ethology", Expeditio Solariana 
 
- Kristján Lys: "Solaris - El Jardín de Senderos que se Bifurcan", kansantajuinen artikkeli hispanofonisen 

maailman laajalevikkisimmässä tiedelehdessä 
 
- Kristján Lys: "Concerning Planetary Magnetic, Radiational, And Gravitational Fluctuation Regarding Human 

Somnial Disruptions", vieraskynäkirjoitus käytännön avaruuslääketieteen julkaisussa  
 
- K. Lys, A. Ruiz-Sanchès & T. Hideyoshi: "On the Applications of Magellanian Exoplanetological Data", 

Appendices Planetologicae LXXIV. vuosikerta  
 
- Kristján Lys: "The Heisenberg Indeterminacy In Contemporary Solaristics", Solaris-vuosikirja, LVIII. 

vuosikerta 
 
- Kristján Lys: "Paralipomena Solariana", kokoelmasarjassa "Primordia Quaerere Rerum, vol. XLIV", 

Publicationes Specolae Astronomicae Gandolfianae  
 
- K. Lys: "A Cul de Sac Or A Labyrinth? - A Response to A. Granström", Journal of Extraterrestrial Sciences   
 
- Kristján Lys et al.: "Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans", kokoelmassa Contributions on the 1250th 

Foundational Anniversary of Alþingi, Libella Universitas Islandiae 
 
- Kristján Lys: "Circumfulsit illos", kokoelmasarjassa "Primordia Quaerere Rerum, vol. XLVII", Publicationes 

Specolae Astronomicae Gandolfianae   
 
- Kristján Lys et al.: "E quandi uscimmo a rivedere le stelle – Planetology Past And Present", Journal of 

Extraterrestrial Sciences  
 
- Kristján Lys: "The Necessity of Solaristics", esipuhe Solaris-vuosikirjan LXIII. vuosikertaan. 


