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Kde bolo, tam bolo, za ²tyridsiatimi siedmimi horami a ²tyridsiatimi siedmimi dolami v neve©kom meste£ku na okraji nekone£ného mora £ísel a hne¤ ved©a jaskyne ve£ného odmo ¬ovania, ºil národ dosia© nepoznaný. Po£as stáro£í, kedy ©udstvo postupne
odha©ovalo v²etky panenské zákutia na²ej planéty a zaplavovalo i h na²ou sostikovanou kultúrou, toto miesto zostávalo ná²mu
zraku skryté. A pravdepodobne by tomu tak bolo aj na¤alej, neby´ jednej, z ná²ho poh©adu, ²´astnej náhody.
Ono, pravdupovedia , kto by veril na náhody. Ale ako múdri tvrdia:  Náhoda je len nami nepoznaná skuto£nos´, a tak
nezostáva ni£ iné, len tápa´ v tme, kým neodhalíme prí£inu. Nuº, a ke¤ niet prí£iny, kde za£a´ na²e rozprávanie? Moºno od
toho, £o sme sa doposia© dozvedeli o tejto kultúre ºijú ej na okraji nekone£ného mora £ísel.
Príklad £. 3: V¤aka na²im skvelým pozorova ím s hopnostiam sme s prekvapením zistili, ºe v meste£ku Baal ºijú podivuhodní

©udia a tieº ve©mi inteligentné opi e, ktoré sa nedajú rozlí²i´ od tý hto ©udí. Taktieº nám neunikla skuto£nos´, ºe kaºdá opi a,
ako aj kaºdý £lovek, je bu¤ po tive , alebo klamár. Za ná² krátky pobyt sme na pobreºí narazili na dve postavy: Alfonz a
Borumír. Alfonz vraví:  Borumír je klamárska opi a. Ja som £lovek. Borumír odvetí:  Alfonz je po tive . Takºe £o sú za£?
Ho i na²a zvedavos´ bola obrovská, ovládli sme sa. Rozhodne sme nesmeli dopusti´, aby sme naru²ili plynulý

hod tejto

komunity, pretoºe sme mali jedine£nú moºnos´ pozorova´ i h zvyky a lep²ie im porozumie´. To stretnutie ani prinajmen²om
nebolo zámerné, no ke¤ uº sme na ni h narazili, £o robi´? Na²a prítomnos´ i h prekvapivo vbe

neznepokojovala. Hovorili

zvlá²tnym jazykom, ale rozumeli sme mu a taktieº oni rozumeli nám. A to je asi tak v²etko k doteraj²ím zisteniam.
Teraz tro hu faktov. Sme tu ²tvrtý de¬, no na²a výprava za£ala uº pred mesia om. Tento zápisník mal pvodne slúºi´ pre
záznam jednotlivý h dní a taktieº pre vede ké ú£ely. Vzh©adom k mnoºstvu neo£akávaný h skuto£ností, ktoré by som tu nerád
dlh²ie rozoberal, za£ínam písa´ aº dnes.
Ak sú moje výpo£ty správne, je 18. september 2010. Od hýlku odhadujem na maximálne jeden aº dva dni (jej prí£inou je
dezorientá ia spsobená nieko©ko dní trvajú ou búrkou niekedy kon om augusta). Na hádzame sa na pomerne pustom ostrove
(moºno aj polostrove), ktorý pravdepodobne nie je obývaný nikým okrem spomínaného národu nekone£ného mora £ísel (pre
zjednodu²enie sme zaviedli ozna£enie 47).
Fauna aj óra zodpovedá oblasti O eánie, av²ak bliº²ie ur£enie je takmer nemoºné. Ná² GPS lokátor je nefunk£ný a posledná
poloha bola niekde uprostred mora. Predsa len, táto oblas´ nie je tou najpreskúmanej²ou, av²ak práve z tohto dvodu sme sa
sem vybrali.
Napriek spomínaným nepríjemnostiam sme preºili pomerne v zdraví. To v²ak nemºeme kon²tatova´ o na²i h elektroni ký h
prístrojo h, a ani o zásobá h. V podstate, nemáme absolútne ni£.
Táto skuto£nos´ na nás do©ahla, ke¤ sme sa v²et i ²tyria prebudili na pláºi. Samozrejme, sprvu nás za hvátila eufória, ºe
ºijeme. Nejak sme sa pozvie hali a rozhodli sme sa, ºe musíme do ve£era nájs´ úto£isko, kde prespíme a sná¤ na ¤al²í de¬
vymyslíme nie£o lep²ie. Tieto predsavzatia boli vskutku pekné, nane²´astie, na²e zru£nosti v umení preºi´ nie sú najlep²ie. A tak
sme aj ¤al²í de¬ boli bez stre hy nad hlavou. Pomaly na nás za£al dolieha´ hlad a do²la aj voda, ktorá nejakým zázrakom
vyplávala na pobreºie v neporu²ený h nádobá h. Paranoja sa za£ala zmo ¬ova´ na²i h my²lienok a boli sme presved£ení, ºe
nás niekto sleduje.
Ku kon u druhého d¬a sa na²´astie ukázalo, ºe nepri hádzame o zdravý rozum. Narazili sme na Alfonza a Borumíra. Nielenºe
nám trvalo, kým sme do²li na to, kto hovorí pravdu a kto nie, no dokon a nás ne hali trápi´ sa s jednou úlohou. Vraj ke¤, ju
vyrie²ime, tak nám pomºu. Nuº a nad takouto úlohou sme strávili v£era
Prémia:

elý de¬.

Krúºky na obrázku 1 sme mali popremiest¬ova´ tak, aby na ©avej strane boli ved©a seba v²etky biele a ved©a ni h

v²etky £ierne krúºky. Av²ak krúºky bolo moºné presúva´ jedine tak, ºe sme vybrali dva susedné krúºky a presunuli i h na vo©né
miesto bez toho, aby sme zmenili i h poradie. Na ko©ko najmenej ´ahov sme to mohli zvládnu´?

Obr. 1: Krúºky

(K tejto úlohe sta£í napísa´, aké ´ahy ste vykonali, aby ste sa dostali k výslednému po£tu ´ahov.)
Odmenou bolo, ºe nás zaviedli ku akejsi jaskyni uprostred pralesa. Cesta sem trvala zhruba de¬, av²ak myslím, ºe títo na²i
sprievod ovia nás tro hu povlá£ili hore-dole, aby sme nevedeli, kde sme. Miesto je to pekné, ve©mi su hé a tieº je tu v blízkosti
prame¬ vody.
Sedím pri ohni, pí²em tieto riadky a rozmý²©am. V hlave mi stále silnej²ie a silnej²ie znejú nespo£etné otázky. o tu robíme?
o sme sem vlastne pri²li h©ada´? Preºijeme to vbe ?
Zatia© to vyzerá, ºe národ 47 vbe

netrápi na²a prítomnos´. Nie sú vbe

zvedaví, skoro to vyzerá, akoby o nás vedeli

v²etko. Akoby vedeli, ºe sme mali prís´. Neviem £o si myslie´, asi sú to len úvahy mojej unavenej mysle. Ve¤ podstatné je, ºe
v¤aka nim máme potravu (doniesli nám nejaké ovo ie, také beºné tropi ké, aº na jeden druh, ktorý vzh©adom pripomína jeºka
oranºovej farby,

hu´ vzdialene pripomína banán a zasýti neuverite©ne rý hlo), vodu a tieº miesto, kde prespa´.
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19. september 2010
Zobudili sme sa dnes pomerne neskoro. Na to, ºe sme spali na zemi, to bolo ve©mi pohodlné. Dnes máme v pláne preskúma´
blízke okolie. Vyzerá to tak, ºe oh©adom jedla sa vbe

nemusíme bá´, lebo ráno sme na²li £erstvú kpku ovo ia. Po tom, kto

ju doniesol, v²ak nebolo ani stopy (ale pravdepodobne to boli 47).
Ná² dne²ný prieskum nám odhalil, ºe na²e táborisko sa na hádza ani nie polhodinu od pláºe (s istotou nevieme poveda´,
£i je to tá, na ktorej sme sa prebudili pred piatimi d¬ami, ale myslíme si to). Taktieº je tu dostatok dreva, ak by sme

h eli

postavi´ jednodu hú pl´. Stále ºiadne známky po dravý h zvieratá h. Zatia© sme videli zopár farebný h vtákov (absolútne
netu²ím, £o sú za£, ale Simon tvrdí, ºe sú to nejaké tropi ké druhy, ktorý h názvy som si nebol s hopný zapamäta´).
Najdleºitej²ie teraz bude zisti´, kde sa na hádzame a ako sa £o najskr vráti´ spä´ do
na¤alej skúma´ 47, ale poprvé, okrem tohto zápisníka a jednej

ivilizá ie. Nieºeby sme ne h eli aj

eruzky nemáme absolútne ºiadne pom ky na výskum, a po

druhé, netu²íme, kde sa na hádzajú 47. O£ividné je v²ak to, ºe oni presne vedia, kde sme my.
20. september 2010
V£era sme sa rozhodli skontaktova´ 47 a získa´ od ni h £o najvia

informá ií. Nenapadlo nám ni£ lep²ie, neº napísa´ odkaz

na kus papiera a ne ha´ ho na mieste, kde sme ráno na²li jedlo. Pod©a m¬a je dos´ po habé myslie´ si, ºe porozumejú ná²mu
odkazu, ale £o lep²ie sa dalo robi´?
Plní o£akávania sme sa ráno zobudili a £akali, vlastne ani neviem £o, no dúfali sme, ºe tam bude osoba, ktorá odpovie
na v²etky na²e otázky. Krásna predstava, ale skuto£nos´ bola iná. Namiesto toho sme na²li neúh©adne napísaný text, av²ak
prekvapivo v na²om písme a jazyku.
Príklad £. 5:

Na²e mesto bolo zaloºené piatimi prastarými rodmi, ktoré pri estovali do tejto krajiny aº z ¤aleký h lesov

Geometie (aj na²e mesto je rozdelené na 5 £astí v rade od vý hodu na západ, pri£om kaºdá patrí jednému rodu). Kaºdý z ni h
mal erb inej farby. Kaºdý rod mal odli²ný po£et diev£at, av²ak v kaºdom bol múdry star²ina. Kaºdý rod priniesol do tohto
kraja rozdielne zvieratá, rastliny a taktieº rzne remeslá. Odpovede, ktoré h©adáte, nájdete u vzne²eného rodu, £o

hová ryby.

Za kým je potrebné ís´?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rod s £erveným erbom mal tri diev£atá.
Rod so ²tyrmi diev£atami

hoval psov.

V rode s dvoma diev£atami pestovali jablone.
Rod so zeleným erbom je hne¤ na©avo od rodu s bielym erbom.
Rod so zeleným erbom pestuje hru²ky.
Rod, ktorý priniesol tká£ske remeslo,

hová vtáky.

Rod so ºltým erbom priniesol hrn£iarske remeslo.
Rod, ktorý sa usídlil v strede mesta, pestuje vini£.
Rod, ktorý má len jednu diev£inu, sa usídlil ako prvý z ©ava.
Rod, ktorý priniesol ková£ske remeslo, je ved©a toho rodu, v ktorom
Ten rod, v ktorom

hovajú ma£ky.

hovajú kone, je ved©a toho rodu, ktorý priniesol hrn£iarske remeslo.

Rod, ktorý priniesol rezbárske remeslo, pestuje £ere²ne.
Rod, ktorý nemá diev£atá, priniesol ko²ikárstvo.
Rod s jednou diev£inou je ved©a rodu s modrým erbom.
Rod, ktorý priniesol ková£ske remeslo, susedí s rodom, v ktorom pestujú

itróny.

Podarilo sam nám úspe²ne rozlú²ti´, za kým máme ís´, no e²te stále nám bola nejasná

esta, ako sa dosta´ do meste£ka. E²te

raz sme prezreli papier, na ktorom bol odkaz a taktieº sme pozerali v²ade okolo. Ni£. Celý de¬ pred nami a ºiadna perspektíva,
£o máme robi´.
Naj´aº²ie toto £akanie zná²al Jean. Bolo na ¬om vidie´, ºe ni£nerobenie mu spsobuje priam fyzi ké muky. A tak, zhruba
po polhodine sedenia, prudko vstal a za£al

hodi´ hore-dolu. To v²ak neskuto£ne znervóz¬ovalo Susan. Vzh©adom na jej

dobrú vý hovu ne h ela ni£ poveda´, no jej du²evný nepokoj sa odzrkad©oval v jej tvári. Na tomto výjave sa Simon neskuto£ne
zabával a nevydrºal príli² dlho, kým vybu hol od smie hu. Odmenou mu boli kriti ké poh©ady. Cítia

vinu, rozhodol sa vytvori´

du haplnú £innos´.
Vy²iel von z jaskyne a za£al sa obzera´ vkol seba, akoby £akal, ºe mu nie£o spadne rovno z neba. Ne¤aleko jaskyne objavil
strom, aký e²te nikdy v ºivote nevidel. V podstate sa aº tak nelí²il od beºný h listnatý h stromov, dalo by sa poveda´, ºe
vyzeral rovnako, aº na to, ºe jeho listy mali obd¨ºnikový tvar. Ve©mi sa mu pá£ili. Najmä fakt, ºe kaºdý mal inú ve©kos´. Preto
sa rozhodol, ºe i h zopár odtrhne, aby i h mohol ukáza´ aj ostatným.
Príklad £. 1:

Nakonie

sa vrátil s troma listami. Mali rozmery

2 × 3 cm, 4 × 5 cm

a

8 × 7 cm.

Simon i h poukladal ved©a

seba tak, ako je nakreslené na obrázku 2. Spýtal sa nás, £i vieme ur£i´ obsah tmav²ej £asti na obrázku.
M¬a to príli² ne hytilo, a preto som sa rozhodol vyuºi´ £as prakti kej²ie. Napí²em, ako na²a výprava za£ala. Nápad vznikol uº
niekedy minulý rok. Ako to v²ak býva zvykom, najprv je potrebné získa´ prostriedky a vhodný h spolupra ovníkov. To bolo
pomerne náro£né, vzh©adom na podivný predmet skúmania, Atlantídu. Vä£²ina vede kej ob e si ´ukala na hlavu, vraj sme len
¤al²í blázni. No Susan, rovnako ako ja, sme uº dlh²iu dobu vo vo©nom £ase ²tudovali morské prúdy a staroveké zvitky hovoria e
o tejto bájnej

ivilizá ii. Dospeli sme k pomerne prekvapivému záveru. Pod©a na²i h meraní a výpo£tov sme predpokladali, ºe
◦
◦
severnej zemepisnej ²írky a 177 vý hodnej zemepisnej d¨ºky. V podstate

Atlantída by sa mohla na hádza´ niekde v okolí 15

uprostred ni£oho niekde v Ti hom o eáne. Moºno práve v¤aka tomu, ºe tento údaj bol nato©ko bláznivý, nebol absolútne nikto
o hotný da´ na na²u výpravu ani halier.
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Obr. 2: Poloha listov

Uº sme boli zúfalí, ke¤ na dvere zaklopal Simon, urastený mladík so strapatými vlasmi a ²ibalskou iskrou v o£ia h. Po
pár minúta h rozhovoru bolo jasné, ºe

h e nielen sponzorova´ na²e pátranie, ale dokon a sa

h el prida´. Neviedli ho k tomu

ºiadne ra ionálne dvody. Jednodu ho to bol jeden z tý h mála dobrodruhov, £o majú dos´ pe¬azí, aby mohli ºi´ svoje detské
fantázie. A pre£o nie? Povedali sme si so Susan a bolo. A v¤aka Simonovi k nám pribudol aj ²tvrtý £len na²ej výpravy, Jean.
Sprvu sme boli proti. Ve¤ uznajte sami, kto si berie so sebou na vede kú výpravu komorníka, no Simon nepopustil.
A tak sme spolo£ne v²et i ²tyria vyrazili 15. augusta z letiska v P hjong£ hangu. Mali sme sa dosta´ prenajatým lietadlom
na malé letisko na Marshallový h ostrovo h a odtia© dobre vybavenou lo¤ou pokra£ova´ pod©a GPS súradní .
Problémy sa za£ali uº pri ²tarte lietadla, ke¤ sme kvli závade museli £aka´ tri dni. Potom sme mali opleta£ky so stráºnikmi,
no tie sme nakonie

porie²ili v¤aka Simonovým konexiám. Sedia

v lietadle, sme uº pevne verili v to, ºe na²a ¤al²ia

esta

bude pokojná.
V tomto momente som musel presta´ písa´, pretoºe do ná²ho táboru zavítala neo£akávaná náv²teva. Niekde spoza stromov
sa ne£ujne vynorila skupinka mladý h obyvate©ov meste£ka Baal. Mohlo by i h by´ desa´. Vzh©adom na i h reak iu, sa asi
pozabudli pri zaujímavom rozhovore, a ne htia

narazili na nás. Rý hlo sa za£ali o nie£om dohadova´. Zhruba po minúte sa

k nám oto£il i h vod a so ²irokým úsmevom na tvári, akoby nám £ítal my²lienky. Presne vedel, ºe umierame túºbou dosta´ sa
k rodu, ktorý
Príklad £. 8:

hová ryby. Vraj nám ukáºe

estu, ke¤ mu odpovieme na jeho otázky.

Ráno, ke¤ som sa zobudil, na ruke sa mi objavilo £íslo

2 · 43 + 27.
2 · ab + cd?

7 rovnaký zvy²ok ako £íslo
delení siedmimi ako £íslo

4327.

V²imol som si, ºe toto £íslo dáva po delení £íslom

Bola to úplná náhoda alebo nie? Má kaºdé ²tvor iferné £íslo

abcd

rovnaký zvy²ok po

S týmto príkladom som si najprv naozaj nevedel da´ rady, no na zrkadle som na²iel e²te £osi:
Nájdi najmen²ie £íslo, ktoré:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po delení £íslom 2 dáva zvy²ok 1,
po delení £íslom 3 dáva zvy²ok 2,
po delení £íslom 4 dáva zvy²ok 3,
po delení £íslom 5 dáva zvy²ok 4,
po delení £íslom 6 dáva zvy²ok 5,
po delení £íslom 7 dáva zvy²ok 6,
po delení £íslom 8 dáva zvy²ok 7,
po delení £íslom 9 dáva zvy²ok 8,
po delení £íslom 10 dáva zvy²ok 9.

Pod tým stál odkaz: Ke¤ nevie² vypo£íta´ príklad, ktorý sa ti objavil na ruke, skús najprv príklad na zrkadle. Ale nezabudni
ur£ite vyrie²i´ oba!
Táto úloha sí e nepatrila k tým naj©ah²ím, no zvládli sme to. Nane²´astie nám to zabralo via

£asu, neº sme

h eli. Bol uº

ve£er, a tak sme sa s touto skupinkou dohodli na ráno, dúfajú , ºe svoje slovo dodrºia.
22.september 2010
V£era nebolo príli² ve©a £asu, a tak musím dnes v²etko dobehnú´. Je ve£er a my sme za posledné dva dni zistili opä´ nie£o
nové. Na jednej strane je vzru²ujú e spoznáva´ Integrálov (tak sa nazývajú obyvatelia mesta Baal, ako nám povedali v£era).
Ne strane druhej je zúfalé, ºe oni sami nemajú tu²enie, kde sa tá na²a údajná

ivilizá ia na hádza. Vysvetlili nám, ºe sme prví

udzin i, ktorý h tu kedy videli. A tým prví nemyslia len v rám i i h ºivota, ale

elkovo za £as i h existen ie tu. Ukázalo sa, ºe

si vedú ve©mi presné záznamy.
Dúfam, ºe moºno v nasledujú i h d¬o h si získam i h dveru a dovolia mi nazrie´ do tý hto starobylý h kroník, ktoré majú
by´ ukryté niekde hlboko v zemi.
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Pomaly sa v²ak vzdávam nádeje, ºe nás tu niekto nájde. Jedinou

estou odtia©to bude postavi´ pomerne odolnú lo¤ a vyda´

sa smerom na vý hod, pri£om orientova´ sa budeme m ´ iba pod©a hviezd. Neviem, ako sa nám také nie£o podarí. Zatia© som
rád, ºe podmienky na ºivot tu nie sú také zlé, akoby to na takomto ostrove mohlo by´. Myslím, ºe neby´ Integrálov, tak tu uº
pomaly v²et i umierame od hladu a smädu.
A £o sme vlastne v£era a dnes robili? Nuº, ako sme sa dohodli ve£er predtým, skupinka mladý h Integrálov sa pre nás skoro
ráno vrátila. Doniesli nám nie£o pod zub a ke¤ uº sme boli pripravení na
opatrenia, nie ºe by nám neverili, ale rad²ej sa
Myslím, ºe sme mohli

estu, zaviazali nám o£i. Vraj sú to bezpe£nostné

h eli poisti´.

hodi´ tak tri hodiny, kým sme dorazili do meste£ka Baal. Na prvý poh©ad sa ve©mi podobalo

obrázkom stredoveký h banský h miest, av²ak bol tu jeden zásadný rozdiel. Bolo tu ve©mi £isto a ako sa neskr ukázalo, mali
tu aj kanalizá iu. o ma osobne najvia
Bola to akási jemná hmla,

prekvapilo, bol spsob, akým mali ohradené

elé mesto.

ez ktorú nebolo moºné prejs´. Najprv sa musel £lovek ukloni´, poveda´ dvod, pre£o pri²iel

(samozrejme, nesmel klama´, inak by mu bol prístup odopretý navºdy) a nakonie , pre overenie inteligen ie (o£ividne si tu na
¬u potrpia), úloha. Moja vyzerala asi nejak takto:
Príklad £. 9:

Máme £ísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V kaºdom kroku si vyberieme dve z ni h a zvä£²íme i h o 1. Taký hto krokov

mºme spravi´ ko©ko len

h eme. Vieme takto dosiahnu´, aby sme mali v²etky £ísla rovnaké? A £o £ísla 1, 2, 3, 4, 5, 6? o

sp¨¬ajú v²etky skupiny £ísel, z ktorý h sa nikdy nedajú vytvori´ rovnaké £ísla?
Ke¤ sme sa v²et i úspe²ne dostali dnu, privítala nás pomerne ve©ká skupinka ©udí. Na na²u po£es´ bol usporiadaný ve©ký obed
uprostred hlavného námestia. Pod©a mjho názoru sa zú£astnilo

elé mesto. Táto sláva trvala aº do ve£era. A ho i bolo ve©mi

príjemné dobre sa najes´ teplej varenej stravy (ktorá aº na pár podivuhodný h morský h prí²er bola ve©mi

hutná), mali sme

po it, ºe ove©a rad²ej by sme rozoberali na²u situá iu s niekým, kto by vedel poradi´, £o máme robi´.
Nakonie

nás ubytovali do ve©mi útulného dom£eka s peknou záhradkou a povedali, ºe sa porozprávame ráno. Nuº, nezos-

távalo nám ni£ iné, len sa vyspa´. A spalo sa nám skuto£ne krá©ovsky. Neboli tam sí e postele, tak ako i h klasi ky poznáme
my, no mali tam také leºadlá, ktoré sa sami prispsobovali na²im pohybom tak, aby sme mali maximálne pohodlie. Vskutku
krása.
Pri²lo ráno a my sme s nedo£kavos´ou £akali, £o sa bude dia´. Spolo£ne s ra¬ajkami pri²iel ²portovo vyobliekaný

hlapík.

Vraj kaºdý h 13 dní sa u ni h konajú ²portové oslavy a zhodou okolností je to práve dnes. Potom nás ve©mi pekne poprosil,
£i by sme sa zú£astnili, vraj by to bola pre ni h ve©ká po ta. Vraj ²pe iálne pre nás vytvorili nejakú jednodu h²iu verziu inak
ve©mi komplikovanej hry, ktorú sa deti u£ia uº odkedy za£nú

hodi´.

Doniesol nám aj i h ²portovú výstroj. Skladala sa z farebný h kusov oble£enia, nejaký h hráni£ov a nejaký h podivuhodný h
topánok, ktoré mali divné zaoblené ve i tr£ia e z kaºdej strany (je dos´ ´aºké i h opísa´).
Po vysvetlení pravidiel som tomu príli² nerozumel, av²ak te²ilo ma, ºe s nami budú hra´ aj nejakí domá i. Povedal som si,
ºe to za hry ur£ite po hopím. Av²ak e²te predtým, neº sme mohli za£a´ hra´, bolo potrebné sa správne rozostavi´.
Príklad £. 4:

Obidve muºstvá nastúpili proti sebe s £íslami 1 aº 11. Na za£iatku nám na²i spoluhrá£i z radov Integrálov

pomohli identikova´ ²tyro h z ni h, vidno to na obrázku 3. Na²ou úlohou bolo o£íslova´ zvy²ný h tak, aby sú£ty dvo h proti
sebe stoja i h hrá£ov stúpali z©ava doprava vºdy o 1. Ko©kými spsobmi sme to mohli urobi´?
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Obr. 3: Proti sebe stoja i hrá£i

Hra sa za£ala ve©mi s©ubne. No netrvalo dlho a ja, ako neslávne známe nemehlo, som si pravdepodobne zlomil nohu. Fakt to
prí²erne bolelo. Hne¤ ma odniesli do nejakého domu, odhadujem, ºe to mohla by´ nemo ni a. Tam uº £akala ve©mi sympati ká
starenka. Vyzerala ako jedna z tý h kúzelný h babi£iek, £o poznáme z rozprávok. V maºiari mala pripravený ne hutne vyzerajú i
maglajz. Malo to zelenkastú farbu, prí²erne to pá hlo a pri²lo mi, ºe to musí by´ preplnené baktériami alebo nie£ím iným ºivým,
pretoºe to bublalo, ako ke¤ sa varí nejaká hustá hmota.
Ale ni£ sa nedalo robi´. Milá starenka mi tým nahrubo natrela
listov. V priebehu polhodiny to

elú nohu a zabalila mi ju do nejaký h ve©ký h oranºový h

elé stvrdlo. Pripomínalo to sadru, akurát ºe bola oranºová a smrdela. Ako inak,

elá noha ma

nesmierne svrbela, akoby mi po nej behalo milión malý h mrav£ekov. Prí²erné. Myslel som, ºe na mieste zomriem a starenka,
o£ividne vidia

moje súºenie, mi dala nejaký £aj, po ktorom som zaspal ako me hom ovalený.

Neviem ako dlho som spal, no ke¤ som sa zobudil, bol som v tejto miestnosti
zápisník, a tak som sa rozhodol doplni´

elkom sám. Na stolíku ved©a m¬a leºal mj

hýbajú e informá ie. Vonku to vyzerá, ºe je hlboká no , no ja som prespal asi pol d¬a,

takºe únava nejak nedoliehala. Jedinou zá hranou je svetlo, ktoré za£alo svieti´, akonáhle som sa pohol (moºno nie£o na spsob
fotobunky? ur£ite sa i h na to musím spýta´). Na stolíku som na²iel aj kopu papierov s matemati kými úlohami a hlavolamami.
Musím kon²tatova´, ºe títo ©udia musia tie £ísla naozaj milova´.
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Aby mi £as ubehol rý hlej²ie, vybral som si takúto peknú úlohu.
Príklad £. 6:

•
•
•

Vypl¬te pyramídu na obrázku 4 prirodzenými £íslami tak, aby boli splnené tieto podmienky:

V kaºdom polí£ku spodného riadku je len jedna

ifra,

v kaºdom ¤al²om polí£ku pyramídy je sú£et £ísel v polí£ka h priamo pod ním,
na polí£ka h ozna£ený h rovnakým písmenom (prázdne polí£ka sú rzne, nie rovnaké) sú rovnaké £ísla, v²ade inde rzne.

Ko©kými spsobmi sa to dá urobi´?

A
A
B
C
B
D D E E

C

Obr. 4: Pyramída

Hne¤, ako vy²lo slnko, objavila sa pri mne starenka s ra¬ajkami. Spýtala sa, ako sa mám, £i ma e²te nie£o bolí a tak. Ja som
jej povedal, ºe sa

ítim skvele, z £oho som bol prekvapený, ke¤ºe e²te v£era som myslel, ºe zomriem od bolesti. Svoj údiv som

prejavil aj nahlas a ona sa usmiala, a hne¤ mi dala dole sadru. Moja noha bola úplne za elená. Vyzerala

elkom v poriadku,

ani len jazvi£ka tam nebola. Stále som sa ²típal, £i sa mi to nesníva. Bol som presved£ený, ºe v£era mi na tom istom mieste
tr£ala zlomená kos´.
Pomaly som si za£ínal uvedomova´, ºe v o£ia h tý hto ©udí vyzeráme zaostalo skr my. No práve v tej istej
ºe pokia© sú takí vyspelí, ur£ite musia pozna´

hvíli mi napadlo,

estu odtia©to von. Taktieº som si takmer istý, ºe i h ostrov musí by´ nejak

hránený, ke¤ sa sem nikto doteraz nedostal. V hlave mi hmýrilo mnoºstvo my²lienok. Kým som jednu dolapil, uº bola pre£,
ale za£ínal som ma´ taký divný po it, ºe tu nie£o nie je v poriadku.
Snaºil som sa tieto po hybnosti zahna´ £ím skr. Na²´astie v tej

hvíli pri²li moji priatelia. Boli nesmierne ²´astní, ºe uº som

zdravý. Im o£ividne toto moje uzdravenie aº tak nemotalo hlavu. Namiesto toho za£ali jeden

ez druhého s nad²ením rozpráva´

o tom, £o sa dialo v£era ve£er.
Pod©a zvyklostí tunaj²í h obyvate©ov, po ²portový h slávnostia h musí vºdy nasledova´ poobedie nábojov. Vraj pre vyrovnanie du²evnej a fyzi kej harmónie. A tak sa zú£astnili aj Susan, Simon a Jean. Vysvetlili mi, ºe kaºdý náboj za£ína slávnostným
odhalením loga.
Príklad £. 7:

V£era to boli dva identi ké ²tvor e prekrývajú e sa tak, ako vidíme na obrázku 5, kde sa roh jedného ²tvor a

na hádza v strede druhého. Pre odhalenie príkladov, ktoré sa mali po£íta´, bolo potrebné zada´ do malého okienka uprostred
stola obsah prieniku tý hto ²tvor ov. D¨ºka strany ²tvor a je 10 m.
Po tom, £o zadali správnu hodnotu, sa objavila obrovská databáza príkladov, pri£om kaºdý mal svoj jedine£ný kód. Táto
nekone£ne ve©ká databáza bola náhodne generovaná akýmsi stromom £ísel, ako ho nazývali. Aby v²ak nepo£ítali neustále tie
isté príklady, strom generoval e²te kaºdý h 13 dní aj jednu úlohu, ktorá ur£ovala, ktoré úlohy má £lovek rie²i´. Výsledkom tejto
úlohy bolo vºdy práve jedno £íslo, pri£om sa mali rie²i´ úlohy, ktorý h poradové £íslo bolo násobkom tohto £ísla. Aj ke¤ by ste
pravdepodobne mohli rie²i´ aj tie ostatné príklady, ale to by ste uº nemohli sú´aºi´ s ostatnými (a to bola o£ividne tá najvä£²ia
zábava pre tunaj²í h obyvate©ov). Nuº a nebolo tomu inak ani v£era. Strom vygeneroval takúto úlohu.
Príklad £. 2:

V nasledujú om príklade je potrebné nahradi´ rovnaké písmená rovnakými £ísli ami a rzne písmená rznymi

£ísli ami:

F ORT Y + T EN + T EN = SIXT Y
Nepomýlil sa tentoraz strom? Má táto úloha naozaj iba jedno rie²enie?
Moji priatelia sa v£era ve©mi dobre zabávali. Ne h el som im kazi´ rados´, a tak som sa im rad²ej nezdveroval so svojimi
narastajú imi po hybnos´ami.
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Obr. 5: Prekrývajú e sa ²tvor e
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