
  

Kukuruc: Zakaj si tako zamišljen?
Curukuk: Mislim!
Kukuruc: Vidim. Kar kadi se ti iz 

glave! Na kaj pa tako zbrano 
misliš? Si zaljubljen in misliš 
na svojo izvoljenko?

Curukuk: Kako veš, da sem 
zaljubljen?

Kukuruc: Strela, pa sem zadel! 
Curukuk je zaljubljen in ne 
more misliti na nič drugega, 
kot na njene lepe kodre, dolge 
trepalnice, polne ustnice …

Curukuk: Daj mi mir! Saj sploh ne 
mislim nanjo. Premišljujem, 
kako bom zadel na lotu?

Kukuruc: Na lotu?
Curukuk: Ja, rad bi vedel, katere 

številke naj stavim, da bom 
zadel.

Kukuruc: A potrebuješ denar?
Curukuk: Ja, hočem ji kupiti vse, 

kar si želi. Zato bi potreboval 
malo drobiža.

Kukuruc: A tako. Zato zdaj iščeš 
prave številke!

Curukuk: Tako je. Le katere so 
magične številke tega tedna? 
Ne morem se odločiti.

Kukuruc: Nič lažjega kot to. Vze-
mi tiste iz magičnega Eulerje-
vega kvadrata.

Curukuk: Kakšen Euler, kakšen 
kvadrat, kakšne številke? Po-
vej mi jih, hitro.

Kukuruc: Pa ne bo vse kar tako 
servirano na pladnju, saj to 
vendar ni tvoja izvoljenka. Kar 
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sam poišči pot do magičnih 
številk.

Curukuk: Pa ne, da moram kaj 
računati.

Kukuruc: Ne, samo logično mi-
sliti moraš. Takole:

Posamezna polja v spodnjo tabe lo 
prenesi tako, da bosta v vsa ki 
vrstici in stolpcu po ena barva 
(vzorec) in po ena številka.



  

Kukuruc: In? Ti je uspelo?
Curukuk: Seveda. Ni bilo prav 

težko. Vseeno bo za zadetek na 
loteriji potrebno malo več kot 
številke od ena do štiri.

Kukuruc: Že prav, že prav. Vse ob 
svojem času. Z grško-latin-
skimi oziroma magičnimi kva-
drati se je v 18. stoletju ukvarjal 
Leonhard Euler. Kot si opazil, 

so dobili ime prav po njem.
Curukuk: Dobro, dobro. Vidim, 

da si o vsem poučen. A jaz 
hočem zadeti zdaj, v 21. sto-
letju. Kje imaš moje magične 
številke?

Kukuruc: Če si prej pravilno raz-
poredil številke, lahko zdaj 
sestaviš številke magičnega 
kvadrata. Tako:

Curukuk: In iz tega kvadrata si 
naj zdaj izberem prave števil-
ke?

Kukuruc: Ja, kar daj.
Curukuk: In kako veš, da so 

prave?
Kukuruc: Prav nič ne vem. 

Mogoče se ti bo nasmehnila 
sreča, mogoče pa tudi ne. Igra-

ti loto je še bolj negotovo, kot 
upati, da te bo tvoja izvoljenka 
uslišala. Zanesljivo je le eno: 
ne misli, da bo srečna zato, 
ker ji boš kupil vse, kar si bo 
zaželela. Zato boš moral vse-
kakor uporabiti še druge ma-
gične sposobnosti.

Superpozicija je obenem Eulerjev in magični kvadrat

Izbor leve številke Izbor desne številke




