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RadosÅ‚aw Pisula

ROALD DAHL I FABRYKA POMYSÅ•Ã“W

Roald Dahl lawirowaÅ‚ miÄ™dzy skrajnie odmiennymi gatunkami. FascynowaÅ‚o go pisanie zboczonych opowiadaÅ„ i makabrycznych horrorÃ³w, ale sÅ‚awÄ™
przyniosÅ‚y mu powieÅ›ci dla dzieci, dziÄ™ki ktÃ³rym staÅ‚ siÄ™, obok Dr. Seussa, najczÄ™stszym bywalcem w biblioteczkach najmÅ‚odszych czytelnikÃ³w.
W tym roku obchodziÅ‚by setne urodziny, a za chwilÄ™ na ekrany kin wchodzi â€žBFG: Bardzo Fajny Gigantâ€• â€“ adaptacja jednego z jego dzieÅ‚ w
reÅ¼yserii samego Stevena Spielberga.

Andrzej Kaczmarczyk

MATEMATYKA I Å•OWY

â€žAlicja w Krainie CzarÃ³wâ€• oraz â€žPo drugiej stronie lustraâ€• to jedne z najwaÅ¼niejszych ksiÄ…Å¼ek ostatnich dwÃ³ch stuleci, ktÃ³re przyniosÅ‚y
autorowi zasÅ‚uÅ¼onÄ… sÅ‚awÄ™. Czemu wiÄ™c rozmawiajÄ…c z przeciÄ™tnym czytelnikiem, czy nawet przeszukujÄ…c ksiÄ™garniane pÃ³Å‚ki,
moÅ¼na odnieÅ›Ä‡ wraÅ¼enie, Å¼e Lewis Carroll nic wiÄ™cej nie napisaÅ‚?

Å•ukasz WiÅ›niewski

MÅ•OTEM W EKRAN czyli elektroniczne mutacje Warhammera

Games Workshop to w zasadzie instytucja w Å›wiecie gier planszowych, bitewnych i RPG. AÅ¼ trudno uwierzyÄ‡, Å¼e Warsztat Gier zajmowaÅ‚ siÄ™
poczÄ…tkowoâ€¦ struganiem figur szachowych. Mieli teÅ¼ niszowe pisemko, o nazwie niczym z szyldu angielskiego pubu: â€žOwl and Weaselâ€•, w ktÃ³rym
popularyzowali gry, do ktÃ³rych tworzyli figury â€“ bo z czasem wyszli poza szachy.

Krzysztof Piskorski

KOSZMAR OCKHAMA

KuÅºnia Å›wiatÃ³w odc. 1

PorÃ³wnajmy StarkÃ³w i JagiellonÃ³w.

Jagiellonowie niemal 150 lat rzÄ…dzili PolskÄ… i trzÄ™Å›li europejskÄ… politykÄ…. Starkowie to rÃ³d wymyÅ›lony przez amerykaÅ„skiego pisarza z Santa
Fe w Nowym Meksyku.

A teraz â€“ maÅ‚y eksperyment myÅ›lowy. Wychodzimy na ulicÄ™ wiÄ™kszego polskiego miasta i pytamy przechodniÃ³w najpierw o godÅ‚o StarkÃ³w, a potem
o herb JagiellonÃ³w. Z mojej krÃ³tkiej sondy wynika, Å¼e liczba poprawnych odpowiedzi przechyli siÄ™ na jednÄ… szalÄ™. I nie bÄ™dÄ… to Jagiellonowie.
PrzechyÅ‚ jest tym wiÄ™kszy, im mÅ‚odszych ludzi pytamy.
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Dlaczego wÅ‚aÅ›nie od tego zaczynam swÃ³j cykl? Bo powyÅ¼szy eksperyment najlepiej ilustruje, jak gÅ‚Ä™boko i Å¼arÅ‚ocznie wgryzajÄ… nam siÄ™ w
gÅ‚owy fikcyjne Å›wiaty oraz ich historie.

Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz

HALLO! CZY TO MARS?

WÅ‚aÅ›nie mijajÄ… 92 lata od zdumiewajÄ…cego eksperymentu na niespotykanÄ… skalÄ™. W sierpniu 1924 roku wszystkie nadajniki radiowe w Stanach
Zjednoczonych co godzinÄ™ przerywaÅ‚y nadawanie na piÄ™Ä‡ minut.

Narodowy DzieÅ„ Ciszy Radiowej, zarzÄ…dzony przez rzÄ…d federalny, trwaÅ‚ 36 godzin, a jego celem byÅ‚o wyÅ‚apanie ewentualnych transmisji z Marsa,
ktÃ³ry akurat znajdowaÅ‚ siÄ™ najbliÅ¼ej Ziemi od 80 lat. David Deck Todd, emerytowany profesor astronomii, ktÃ³ry wpadÅ‚ na pomysÅ‚ podsÅ‚uchiwania
Czerwonej Planety, przekonaÅ‚ do niego nie tylko rzÄ…d, ale i armiÄ™, ktÃ³rej kryptolodzy czuwali w gotowoÅ›ci do tÅ‚umaczenia wiadomoÅ›ci od Marsjan.
Jak wiadomo, ci jednak milczeli jak zaklÄ™ci â€“ choÄ‡ Ziemianie nie ustawali w wysiÅ‚kach.
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