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AVERTISMENT
Nu încercaţi nimic din toate acestea
acasă. Autorul acestei cărţi este un
caricaturist de internet, nu un expert în
sănătate sau în chestiuni de siguranţă.
Îi place să vadă lucrurile luând foc sau
explodând, ceea ce înseamnă că nu se
gândeşte la binele vostru. Editorul şi
autorul îşi declină responsabilitatea
pentru toate efectele adverse care ar
putea rezulta, direct sau indirect, din
informaţiile conţinute în această carte.

INTRODUCERE

această carte reprezintă o colecție de răspunsuri la
niște întrebări ipotetice.
Aceste întrebări mi‑au fost trimise prin intermediul
site‑ului meu, unde – dincolo de faptul că joc rolul unui expert
care răspunde, în numele unei redacții imaginare, scrisorilor
tuturor nebunilor interesați de știință – desenez benzi desenate xkcd* pentru web, din linii simple, schematice**.
La școală m‑am dus mai mult pentru fizică, iar după ce am
absolvit facultatea, am lucrat la NASA, în robotică. În cele din
urmă, am plecat de la NASA pentru a desena benzi desenate
cu normă întreagă, însă asta nu a însemnat că mi‑a scăzut
interesul față de științele exacte și față de matematică, care
și‑au găsit, astfel, o nouă cale de manifestare: să răspund întrebărilor ciudate – și, uneori, chiar îngrjiorătoare – de pe internet.
Cartea de față conține o selecție a răspunsurilor mele preferate
de pe site, plus o grămadă de întrebări noi, cărora le‑am răspuns pentru prima dată aici.
Nici eu n‑aș putea spune când am început să folosesc matematica pentru a încerca să răspund la întrebări ciudate.
Pe când aveam vreo cinci ani, mama a notat o conversație
pe care a avut‑o cu mine; a păstrat‑o într‑un album foto. Când
a auzit că scriu cartea asta, a găsit transcrierea discuției și mi‑a
* Dacă doriți răspunsul la întrebarea „Ce înseamnă xkcd“, autorul vă răspunde prin câteva
desene, la adresa: https://xkcd.com/207/ (n.t.).
** În original, stickfigure, care desemnează desenarea unor personaje umane dintr‑un
cap rotund și un trunchi și membre din bețișoare (n.t.).

  Ce‑ar fi dacă?  

   13

trimis‑o. Iat‑o, reprodusă verbatim, de pe hârtia aia a ei, veche
de un sfert de secol:
Randall:
Julie:
Randall:
Julie:
Randall:
Julie:
Randall:
Julie:
Randall:
Julie:
Randall:

Julie:

În casă la noi, sunt mai multe lucruri moi
sau mai multe lucruri tari?
Nu știu.
Dar în lume?
Nu știu.
Păi, în fiecare casă, sunt cel puțin trei sau
patru perne, da?
Așa‑i.
Și fiecare casă are cel puțin 15 magneți, nu?
Bănuiesc că da.
Așa că 15 plus trei sau patru – să zicem
patru – înseamnă 19, corect?
Corect.
Așa că, probabil, sunt trei miliarde de lucruri
moi și… cinci miliarde de lucruri tari.
Și‑atunci, care învinge?
Bănuiesc că lucrurile tari.

Nici azi nu‑mi dau seama de unde‑am scos „trei miliarde“
și „cinci miliarde“. Evident, n‑aveam idee care‑i treaba cu
numerele.
Aptitudinile mele în direcția matematicii s‑au îmbunătățit
de‑a lungul anilor, dar motivul pentru care mă preocupă matematica este același ca la cinci ani: vreau să răspund întrebărilor.
Se spune că nu există întrebări tâmpite. Evident, acest lucru
nu este adevărat – cred că întrebarea mea despre lucrurile tari
și cele moi este destul de tâmpită. Dar s‑a dovedit că încercarea de a răspunde cu rigurozitate științifică unei întrebări idioate te poate duce într‑o direcție destul de interesantă.
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Încă nu știu dacă pe lumea asta sunt mai multe lucruri tari
sau mai multe lucruri moi, dar am învățat o grămadă de chestii
între timp. Ce urmează aici reprezintă părțile acestei călătorii,
care mi‑au plăcut cel mai mult.
randall monroe
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UN URAGAN
LA SCARĂ PLANETARĂ

Î. Ce s‑ar întâmpla dacă

Pământul și toate celelalte
obiecte terestre nu s‑ar mai
învârti și s‑ar opri brusc, dar
atmosfera terestră și‑ar păstra
viteza de rotație?
– Andrew Brown

R. APROAPE TOATĂ LUMEA AR MURI. Și abia apoi lucru-

rile ar deveni interesante.
La Ecuator, suprafața Pământului se mișcă cu aproximativ
470 de metri pe secundă – cam cu 1 500 de kilometri pe oră –
față de axul său. Dacă Pământul s‑ar opri, iar aerul care‑l
înconjoară, nu, rezultatul ar fi un vânt brusc de 1 500 de kilometri pe oră.
Vântul ar atinge viteza maximă la ecuator, dar cam toată
omenirea care locuiește între 42 de grade latitudine nordică și
42 de grade latitudine sudică – adică aproape 85% din populația
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lumii – ar experimenta niște vânturi supersonice. Cele mai
puternice vânturi ar rezista doar câteva minute în apropiere de
suprafața terestră, pentru că fricțiunea cu pământul le‑ar încetini. Și totuși, chiar și acele câteva minute ar fi de‑ajuns pentru
a reduce toată structura umanității la o ruină.
Casa mea din Boston este destul de la nord ca să se situeze
dincolo de această zonă atinsă de vânturi supersonice, dar
chiar și acolo ar fi vânturi de două ori mai puternice decât cele
mai puternice tornade. Clădirile – de la simple barăci la zgârie‑nori, ar fi făcute una cu pământul, smulse din fundații și
rostogolite prin aer. Vântul ar fi mai puțin puternic în apropiere
de poli, dar niciun oraș nu se află destul de departe de ecuator
încât să scape de distrugere.
Longyearbyen, aflat pe insula Svalbard, în Norvegia – orașul
situat la cea mai mare latitudine de pe întreaga planetă – ar fi
devastat de vânturi egale ca intensitate cu ciclonii tropicali cei
mai puternici de pe Pământ.
Dacă e să te prindă afară, unul dintre locurile cele mai bune
în care te‑ai putea afla ar putea fi Helsinki, în Finlanda. Aflat
la mare latitudine – aproximativ 60°N – ar fi scutit de la a fi pus
la pământ de vânturi, iar sub oraș există o rețea sofisticată de
tuneluri, împreună cu malluri subterane, un teren de hochei,
un complex de înot și altele.
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Nicio clădire nu ar fi în siguranță – până și structurile care
sunt destul de rezistente încât să supraviețuiască vânturilor ar
avea probleme. Cum spunea comediantul Ron White despre
uragane, „Problema nu e că bate vântul, problema e cu lucrurile pe care le suflă vântul“.
Să zicem că ai fi într‑un buncăr masiv, făcut din vreun
material care face față unui vânt de 1 500 de kilometri la oră.

E bine, așa nu o să ai probleme... dacă ești singurul care are
un buncăr.
Dar, din nefericire, e posibil să ai vecini, iar dacă vecinul
situat mai sus de tine, pe direcția vântului, are un buncăr mai
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puțin bine ancorat, atunci buncărul tău va trebui să facă față
impactului la 1 000 de mile pe oră cu buncărul vecinului.

Rasa umană nu s‑ar stinge.* La modul general, foarte puțini
oameni de la suprafață ar supraviețui, pentru că resturile zburătoare ar face bucăți orice n‑ar fi consolidat destul de bine
încât să reziste la o bombă nucleară. Cu toate acestea, o grămadă de oameni aflați sub pământ ar supraviețui fără probleme. Dacă te‑ai afla într‑un beci adânc (sau, și mai bine, într‑un
tunel de metrou) când s‑ar produce acest lucru, ai avea șanse
bune de supraviețuire.
Și ar mai fi și alți fericiți supraviețuitori. Zecile de oameni
de știință și angajați ai stației de cercetare Amundsen–Scott de
la Polul Sud ar fi la adăpost de acest vânt. Pentru aceștia, primul semn de îngrijorare ar fi că lumea înconjurătoare a devenit, dintr‑odată, tăcută.

* Vreau să zic, nu imediat (n.a.).
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Această tăcere misterioasă probabil că i‑ar distrage o
vreme, dar, în cele din urmă, cineva tot va remarca un lucru
încă și mai straniu:

Aerul

Pe măsură ce vânturile de suprafață se sting, lucrurile devin
și mai stranii. Explozia vântului se va traduce într‑o explozie
de căldură. În mod obișnuit, energia cinetică a vântului e
îndeajuns de mică încât să fie neglijabilă, dar acestea nu sunt
vânturi obișnuite. Oprit brusc, aerul s‑ar încălzi. La nivelul
pământului, asta ar duce la creșterea temperaturilor până la
un nivel insuportabil și, în zonele cu aer umed, la furtuni
globale.
În același timp, vântul care ar mătura oceanele le‑ar învolbura și ar pulveriza suprafața apei. Pentru o vreme, oceanele
ar înceta să mai aibă o suprafață – va fi imposibil de spus unde
se termină suspensia de particule lichide și unde începe marea.
Oceanele sunt reci. Sub acest strat de suprafață, ele se
mențin destul de uniform în jurul valorii de 4°C. Furtuna ar
aduce la suprafață apa rece din adâncuri. Fluxul de apă rece în
suspensie adus în aerul cald ar duce la o climă încă neîntâlnită
pe Pământ – un amestec fierbând de vânt, particule lichide în
suspensie, ceață și temperaturi care se schimbă cu repeziciune. Această ridicare la suprafață a apelor din adâncuri ar duce
la o adevărată înflorire a vieții, pe măsură ce substanțe nutritive proaspete ar inunda straturile superioare de apă ale
oceanului. În același timp, ar duce și la dispariția – spre
extincție – a peștilor, crabilor, broaștelor țestoase și a altor animale marine care nu sunt capabile să facă față influxului de
ape slab oxigenate, venite din adâncuri. Toate animalele care
trebuie să respire – cum ar fi balenele și delfinii – ar avea mari
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dificultăți în a supraviețui în spațiul acesta turbulent aflat la
limita dintre apă și aer.
Valurile ar mătura globul pământesc, de la est la vest, fiecare țărm aflat spre est confruntându‑se cu cea mai mare furtună
din istoria omenirii. Un nor orbitor de particule de apă în suspensie ar mătura uscatul iar, în urma sa, un zid de apă turbulentă ar avansa cu forța unui tsunami. În unele locuri, valurile ar
mătura mulți kilometri de pământ care acum reprezintă uscat.
Uraganele ar arunca uriașe cantități de praf și gunoaie în
atmosferă. În același timp, o pătură deasă de ceață s‑ar forma
deasupra suprafeței reci a oceanelor. În mod normal, acest lucru
ar face ca temperaturile să cadă, la nivel global. Și ar cădea.
Asta, cel puțin pe o parte a Pământului.
Dacă Pământul ar înceta să se mai rotească, ciclul normal
zi‑noapte s‑ar sfârși. Soarele nu s‑ar mai opri complet din
mișcarea sa de rotație pe cer, dar, în loc să răsară și să apună o
dată pe zi, ar răsări și ar apune o dată pe an.
Ziua și noaptea ar fi, fiecare, lungi de șase luni, până și la
ecuator. Pe partea pe care ar fi zi, uscatul s‑ar coace sub un
soare constant, în vreme ce pe partea cu noapte temperaturile
ar scădea cumplit. Efectul de convecție de pe partea pe care
ar fi zi ar conduce la furtuni masive în zonele aflate în bătaia
directă a Soarelui.*
Întrucâtva, Pământul ar semăna cu una dintre exoplanetele
interconectate mareic, care se întâlnesc, de obicei, în zona
locuibilă a unei stele roșii pitice, însă o comparație ceva mai bună
ar fi cu planeta Venus în stadiile ei inițiale. Datorită rotației sale,
Venus – ca și Pământul nostru oprit din rotație – își păstrează luni
* Deși, în lipsa forței Coriolis [forță de inerție care se manifestă în cazul unei mișcări
relative dintr‑un sistem rotitor de coordonate, sursa: www.scientia.ro], nimeni nu poate ști cu
siguranță în ce parte se vor roti (n.a.).
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la rând aceeași față îndreptată spre Soare. Totuși, atmosfera ei
densă se mișcă destul de rapid, lucru care face ca atât zilele, cât
și nopțile să‑și păstreze aproximativ aceeași temperatură.
Deși lungimea zilei s‑ar schimba, lungimea lunilor nu s‑ar
modifica, asta pentru că Luna nu va fi încetat să se rotească în
jurul Pământului. Cu toate acestea, în lipsa rotației Pământului,
care să‑i asigure acesteia energia mareică, Luna ar fi cea care
ar înceta să se mai îndepărteze de Pământ – cum face în clipa
de față – și ar începe, încet‑încet, să se apropie de noi.
De fapt, Luna, fidela noastră tovarășă, ar acționa întru
reducerea dezastrului cauzat de scenariul propus de Andrew.
În acest moment, Pământul se învârtește mai repede decât
Luna, iar mareele noastre încetinesc rotația Pământului, îndepărtând Luna de noi.*
Dacă noi ne‑am opri din rotație, Luna ar înceta să se mai
îndepărteze de noi. Și, în loc să ne încetinească, mareele sale
ne‑ar accelera rotația. Și așa se face că ușor, pe neștiute, gravitația
Lunii ar „remorca“ planeta noastră...

* Vezi „Leap Seconds“, la adresa, http://what‑if.xkcd.com/26, pentru a afla mai multe
explicații despre motivele pentru care se întâmplă asta (n.a.).
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...iar Pământul ar începe iarăși să se învârtească.
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BASEBALL RELATIVIST

Î. Ce s‑ar întâmpla dacă ai

încerca să lovești o minge de
baseball care ți‑ar fi aruncată cu
90% din viteza luminii?
– Ellen McManis

Hai să lăsăm deoparte întrebarea despre cum de‑am ajuns să facem
ca mingea să se miște cu viteza asta.
O să presupunem că e vorba despre o aruncare normală, doar că,
în momentul la care cel care‑a aruncat‑o i‑a dat drumul din mână,
mingea a accelerat ca prin farmec la o viteză echivalentă cu 0,9c.
Și de la acest punct, lucrurile se vor desfășura conform legilor cunoscute ale fizicii.

R.

RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA ACEASTA SE
DOVEDEȘTE A FI „se întâmplă o grămadă de lucruri“ și se
întâmplă repede de tot, iar pentru cel care trebuie să o lovească
(sau pentru cel care o aruncă, deopotrivă), lucrurile nu stau
prea bine. M‑am apucat să citesc o grămadă de cărți de fizică,
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m‑am uitat pe o figurină cu mișcări de baseball care‑l reprezenta pe Nolan Ryan și m‑am uitat la o grămadă de filmulețe
cu teste nucleare și am încercat să‑mi dau seama cum ar sta
lucrurile. În cele ce urmează aveți o desfășurare nanosecundă
cu nanosecundă – așa cum mi‑a trecut mie prin cap că s‑ar
întâmpla lucrurile.
Mingea ar merge atât de repede prin aer, încât toate celelalte lucruri ar fi, practic, staționare. Până și moleculele de aer
ar rămâne nemișcate. Moleculele de aer vibrează înainte și
înapoi cu câteva sute de mile pe oră, dar mingea s‑ar mișca
printre ele la 600 de milioane de mile pe oră. Din perspectiva
mingii, e ca și cum moleculele acelea ar sta așa, înghețate
într‑o poziție.
Legile aerodinamicii nu s‑ar aplica în acest caz. În mod normal, aerul curge și învăluie toate lucrurile care se mișcă prin
el. Dar moleculele de aer din fața mingii n‑ar avea timp să fie
date la o parte. Mingea le‑ar lovi cu o forță atât de mare, încât
moleculele de aer ar fuziona efectiv cu atomii de la suprafața
mingii. Fiecare dintre aceste coliziuni ar da naștere unei explozii de raze gamma și de particule împrăștiate.*

* După ce am publicat inițial acest articol, Hans Rinderknecht, fizician de la Harvard, m‑a
contactat să‑mi spună că simulase acest scenariu pe computerele din laborator. A descoperit,
astfel, că imediat ce mingea începea să zboare, majoritatea moleculelor de aer se mișcau, de
fapt, mult prea repede pentru a mai cauza fuziune și treceau drept prin minge, încălzind‑o
mult mai lent și mai uniform decât descrisesem eu în articolul inițial (n.a.).
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Aceste raze gamma și rămășițele s‑ar umfla și ar deveni un
balon al cărui centru s‑ar afla în cercul unde se află aruncătorul. Ele ar începe să distrugă moleculele de aer, smulgând electronii din jurul nucleelor și transformând aerul de pe stadion
într‑o bulă de plasmă incandescentă. Iar suprafața acestei bule
s‑ar apropia de batter cu o viteză apropiată de cea a luminii –
doar că s‑ar situa puțin în fața mingii.
Fuziunea constantă produsă în fața mingii ar crea o forță
care i s‑ar opune acesteia, încetinind‑o, ca și cum mingea ar fi
o rachetă care zboară cu coada înainte și cu flăcările din vârf
incendiindu‑i motoarele. Din nefericire, mingea ar zbura atât
de repede, încât până și fabuloasa forță a acestei explozii termonucleare abia de ar încetini‑o puțin. Ce ar reuși totuși să
facă ar fi să „mânânce“ din suprafața ei, aruncând fragmente
minuscule de minge în toate direcțiile. Iar aceste fragmente
s‑ar mișca atât de repede, încât atunci când ar lovi moleculele
de aer, ar declanșa încă două‑trei runde de fuziune.

După aproximativ 70 de nanosecunde, mingea ar ajunge la
a patra bază, cea plată*. Batter‑ul nici măcar nu va fi apucat să‑l
* Home plate, în original (n.t.).

  Ce‑ar fi dacă?  

   27

vadă pe aruncător că dă drumul mingii, de vreme ce lumina
care ar transporta această informație ar ajunge cam odată cu
mingea. Coliziunea cu aerul va fi consumat aproape complet
mingea; aceasta ar fi, în acel moment, un nor de forma unui
glonț, alcătuit din plasmă în expansiune (în special carbon,
oxigen, hidrogen și azot), care izbește aerul și declanșează, pe
măsură ce avansează, tot mai multă fuziune. Carapacea de
raze X l‑ar lovi mai întâi pe batter, iar, la câteva nanosecunde
mai târziu, ar urma norul de resturi.
Când ar ajunge la a patra bază, centrul norului încă s‑ar
deplasa cu o viteză considerabilă – o fracțiune din viteza luminii. Mai întâi, ar lovi bâta, după care batter‑ul, baza și prinzătorul ar fi toți luați pe sus și aruncați înapoi prin zidul sau
gardul din spatele celei de‑a patra baze (backstop), fiind, în
același timp, dezintegrați. Carapacea de raze X și de plasmă
supraîncălzită s‑ar umfla, tot mai mult și mai în sus, înghițind
backstop‑ul, ambele echipe, stalurile și toată zona învecinată –
totul, în prima microsecundă.
Să ne imaginăm că privești totul de pe vârful unui deal aflat
în afara orașului. Primul lucru pe care o să‑l vezi o să fie o lumină orbitoare, care o depășește în intensitate pe cea a soarelui.
Această lumină ar păli treptat, în decurs de câteva secunde, iar
o minge de foc tot mai mare, un nor ca o ciupercă atomică s‑ar
ridica. Apoi, cu un zgomot tunător, ar ajunge la tine și unda de
șoc, smulgând copacii din rădăcini și făcând bucăți casele.
Totul, pe o distanță de un kilometru și jumătate ar fi pus la
pământ, iar o furtună de foc ar înghiți orașul din jurul stadionului. Terenul de baseball, acum un crater de o mărime considerabilă, s‑ar afla la vreo 100 de metri în spatele locului unde
se aflase backstop‑ul.
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Regula Ligii Majore de Baseball 6.08(b) sugerează că, în
astfel de situații, batter‑ul ar fi considerat „lovit“ și ar avea voie
să avanseze către prima bază.
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BAZINUL DE COMBUSTIBIL UZAT

Î. Ce‑ar fi dacă m‑aș apuca să

înot într‑un bazin de stocare a
combustibilului nuclear uzat?
E nevoie să plonjez înăuntru
pentru a mă expune unei
cantități fatale de radiații? Cât
timp m‑aș putea meține în
siguranță la suprafață?
– Jonathan Bastien‑Filiatrault

R. PRESUPUNÂND CĂ EȘTI UN ÎNOTĂTOR rezonabil de

bun, probabil că ai supraviețui plimbatului prin apă undeva
între 10 și 40 de ore. După aceea, probabil că ai leșina de oboseală și te‑ai îneca. Lucrul acesta s‑ar întâmpla, de altfel, și
într‑o piscină care nu are combustibili nucleari pe fund.
Combustibilul uzat care reprezintă resturile de combustibil
de la reactoarele nucleare este extrem de radioactiv. Apa este
bună atât pentru a proteja de radiații, cât și la răcirea combus-
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tibilului, astfel încât acesta este depozitat pe fundul unor bazine, timp de câteva decenii, până ce devine destul de inert încât
să poată fi mutat în niște cofraje de depozitare uscate. Încă
n‑am căzut de acord ce să facem cu aceste cofraje uscate și
unde să le depozităm. Azi‑mâine, probabil, va trebui să găsim
o soluție.
Iată configurația unui bazin obișnuit de depozitare a combustibililor nucleari:

Căldura nu va fi o problemă prea mare. Temperatura apei
dintr‑un bazin de depozitare a combustibililor poate urca, în
practică, până la 50°C, dar în general se situează între 25°C și
35°C – ceva mai caldă decât majoritatea piscinelor, dar mai
rece decât o cadă cu apă fierbinte.
Barele de combustibil cele mai intens radioactive sunt cele
scoase recent din reactor. Pentru genul acela de radiații emanate de combustibilii nucleari uzați, fiecare șapte centimetri
de apă reduc la jumătate cantitatea de radiații. Bazându‑ne pe
datele cu privire la nivelurile de activitate, oferite de Ontario
Hydro într‑un raport, aceasta ar fi zona de pericol a barelor de
combustibil nuclear proaspăt scoase din reactor:
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Dacă te scufunzi până la fund și atingi cu coatele un container cu combustibil proaspăt depozitat și te ridici imediat după
aceea la suprafață, probabil, te expui destul cât să te ucidă.
Și totuși, în afara zonei exterioare delimitate, poți înota cât
vrei – doza de radiații din mijloc ar fi mai mică decât doza de
radiații generală la care te expui când te plimbi pe‑acolo. De
fapt, cât timp ești sub apă, ești protejat ca un scut de majoritatea radiațiilor din jur, aflate în aer. De fapt, este posibil chiar
să fii expus la o doză mai mică când te afli în bazinul de combustibil consumat decât atunci când umbli pur și simplu pe
stradă.

NU UITAȚI: Eu sunt un creator de benzi desenate.
Dacă îmi urmați sfaturile cu privire la siguranța în apropierea materialelor nucleare,
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probabil, vă meritați soarta.

Asta, dacă totul merge conform planului. Dacă învelișul
metalic exterior al barelor de combustibil uzat este câtuși de
puțin corodat, în apă este posibil să se găsească produse de fisiune. Carcasele acelea fac o treabă destul de bună, menținând
apa curată și nu vei avea probleme dacă înoți în ea, dar cel mai
probabil n‑ar fi legal să fie vândută ca apă îmbuteliată.*
Se știe că poți înota în siguranță în bazinele cu combustibili
uzați, întrucât mentenanța este asigurată în mod obișnuit de
scafandri (umani).
Totuși, și acești scafandri trebuie să fie foarte atenți.
În ultima zi de august a anului 2010, un scafandru se ocupa
de bazinul de combustibili uzați de pe lângă reactorul nuclear
Leibstadt, din Elveția.
A zărit un fel de tub greu de identificat, pe fundul bazinului,
și l‑a întrebat prin stația radio pe șeful său ce să facă. I s‑a spus
să pună tubul în coșul de scule – și așa a făcut. Dar, din cauza
zgomotului produs de bulele de apă din bazin, nu și‑a auzit
alarma de radiații.
Când coșul cu scule a fost ridicat din apă, alarmele de scurgeri radioactive din încăpere s‑au declanșat. Coșul a fost lăsat
înapoi în apă, iar scafandrul a ieșit din bazin. Senzorii dozimetrului de pe scafandru indicau faptul că primise o doză mai mare
decât cea normală, la nivelul întregului corp, iar doza primită
de brațul său drept era extrem de ridicată.
Obiectul respectiv s‑a dovedit a fi tubul protector al unui
monitor al radiațiilor din miezul reactorului, care devenise
extrem de radioactiv datorită fluxului de neutroni. Fusese desfăcut accidental, la închiderea unei capsule, în 2006. Se scu-

* Și e mare păcat, pentru că ar fi un energizant dat naibii (n.a.).
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