Numer 8 (8)

„divA” - czasopismo wektorowe
Cena? divA jest bezcenna.

Wezwanie!
Ostatnio ktoś przysłał mi
życzenia świąteczne i w ten
sposób liczba odbiorców
divY wzrosła do 94 osób.
Internet to niebezpieczne miejsce - uważajcie na
siebie.
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Materiał na numer 9. mam,
lecz są to teksty osób (osoby), która już trochę pisywała do divY i popada w
rutynę, poza tym mam też
tekst osoby, która pisywała
już do różnych innych produkcj div(iE) podobnych,
lecz bardziej liberalnych.
Jak długo divA utrzyma się
na glinianych nogach jakie
stanowią dla niej te 2-3 piszące osoby? Jeśli co drugi z odbiorców divY poczułby się do odpowiedzialności i raz w roku napisał coś
dla innych odbiorców to by
wystarczyło. Nie proszę byście wszyscy nagle wpadli na pomysł czegoś głupiego, wystarczy by co drugie z Was wpadło. Zastanów się czytelniku może to
Ty w tym tygodniu jesteś co
drugi!
Tomasz K.

Wampiry

Fot: Andrzej Sz.

Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru

Wampiry, aby ustrzec się przed próchnicą maja do wyboru wiele metod np.: mogą dodawać do spożywanej krwi fluor w postaci tabletek. Metoda ta wiąże się jednak z dużym niebezpieczeństwem zatrucia i nie powinna być stosowana przez wampiry poniżej
trzeciego roku życia. Oczywiście najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest dokładne mycie zębów po każdym posiłku. Niestety ze
względu na fizyczną budowę kłów, metoda ta jest niewystarczająca, a częste wizyty u dentysty są nieodzownym elementem życia
wampira. Ostatnio w modzie są metalowe protezy kłów, odporne na działanie kwasów powodujących próchnicę, niestety dosyć podatne na rdzewienie, przez co muszą być dosyć często wymieniane (wampir z zardzewiałymi kłami nie będzie budził respektu pośród swych ofiar)
Pozostawiamy czytelnika z tym niełatwym problem zaznaczając, że to czytelnik powinien podjąć decyzje czy jako Wampir stawić
czoło problemom czy pozostać człowiekiem.
Marek G.

UWAGA KONKURS:
W odcinku „Descent, pt 1.” kultowego w pewnych kręgach serialu Star Trek: The Next Generation (w skrócie TNG 6x26)
profesor Stephen Hawking opowiada anegdotę. Niestety, słyszymy tylko pointę „And then I said, in that frame of reference the
perihelium of Mercury would have preceded in the opposite direction” (wolne tłumaczenie: „A ja na to, w tym układzie odniesienia,
peryhelium Merkurego precedowałoby w przeciwnym kierunku”) Pytamy wiec Was, czytelnicy: Jak mogła brzmieć ta anegdota? Dla
autora najzabawniejszej przeznaczona jest nagroda - wymienienie WIELKIMI LITERAMI na lamach divY. Dodatkowe wyróżnienie
przyznamy temu, kto chociaż poda taki układ odniesienia. Czekamy na zgłoszenia

punkty / punkty dopasowanie

Michał R.

Chodzi o to że w tym numerze są punkty pomiarowe
z pewnego doświadczenia, a w następnym będą razem z dopasowaniem. Możan zgadywać co wyjdzie.
W ogóle ten numer jest jakiś dziwny, nie dość, że musiałem wyrzucić artykuł Michała R. bo wymaga poprawki,
a Michałowi się nie chce, to jeszcze piszę, już drugi raz,
coś sam (tam gdzie tego artykułu niema). Dodatkowo na
Hożej pojawiły się plakaty, które powodują, że obrazek z
‘wezwania’ wygląda na plagiat, a przygotowałem go jakiś
miesiąc temu, czekał na dobry moment. Następny numer
może nie wyjść, zależnie od tego jakie będą zadania z mechaniki i co z opisem z pracowni.
Tomasz K.

