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Gardner M., AHA! PA TE IMAM: Paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1988,
227 str. (Z logiko v leto 2000)
Pred kratkim je izšla pri Državni Založbi Slovenije v zbirki Z LOG IKO V
LETO 2000 v prevodu Tamare Bohte zanimiva poljudna knjižica Martin
Gardner: Ahal Gotcha - paradoxes to puzzle and delight. V tej knjigi priznanega avtorja del s področja rekreacijske matematike so zbrani mnogi bolj ali manj
znani paradoksi z raznih področij matematike. Naslovi poglavij so : Logika,
Število, Geometrija, Verjetnost, Statistika in Čas.

Krokodil in otrok
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Grški filozofi so radi
pr ipovedovali o krokodilu , ki je
materi iztrgal otroka .
Krokodil: Ali bom pojedel
tvojega otroka? Če boš
odgovorila pravilno, ti bom
otroka vrnil nepoškodovanega .
Mati: Ojoj! Mojega otroka boš
poj edel.
Krokodil: Hm. Kaj naj storim?
Če ti otroka vrnem , pomeni . da
nisi pov edala pr avilno . Moral bi
ga bil pojesti .. . Dobro , torej ti
ga ne bom vrn il.
~lati: Pa ga moraš. Ce boš
mojega otroka pojedel. sem
povedala pr avilno. torej mi ga
moraš vrniti .
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Ubogi krokodil je bil tako
osupel. da je otroka izpustil.
Matiga je zgrabila in stekl a proč .
Krokodil: Presnero! Ko bi bila
rekla. da bom otroku vrnil. hi bil
imel slasten obed .
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