
Ah!
New York!

¿Dafne?

Orain ulertzen
dut aurpegiko

mozorroarena.
Baina zergatik

jantzi behar ditut
gure asmakizunak?
Mozorro honek

kilimak egiten dizkit
sudurrean.

Festa bukatzean
Central Park‐era

joango gara
asmakizunak
frogatzera.

Pentsatze hutsarekin,
burura igotzen ari

zait pontxea.

Horregatik nabari
dut halako kiratsa...

Ondo pasatzeko ordua da!
Izugarri gustatzen zaizkit

mozorro‐festak!

Dayanne?
Bueltatu zaitez

lurrera!

Nanoteknologiako biltzar batean...

Dayannek sudurrean daraman nanosentsoreak edozein substantzia detektatzen du.
Milioika sentsore ultrasentikor ditu, airean dauden molekulak banan‐banan bereizteko
gai direnak.

- 16 -M. Zougagh et al. (2009), Analyst, 134, 1274–1290. 
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Catering‐eko kamioi
horretatik dator.

Baina,
NORA ZOAZ?

Bai.
Lehendabizi, pontxea

artsenikoarekin
pozoitu. Eginda!

sandy...?

Bigarren,
txotxolo

horien
ordenagailuak

lapurtu.
Ondo, ezta?

Sandy?

Ongi, Richy,
gogora dezagun

nagusiaren
plana.

Oh, Oh...



Brindisean denok
pozoitzeko asmoa dute.

Poliziari deitu
behar zaio.

Bakar bakarrik agertuko da gure
gaizkilea. Azkenean aurpegia ikusiko

diot nire anaia maitea balaz josi zuen
alproja madarikatu horri.

Ongi etorri
nanoteknologiako

zuen azken biltzarrera.
Begiratu denok

pantailara.

Jaun‐andreok.

Eta azpijoko honen
atzean nor dagoen jakin

gabe geratu? EzTA
pentsatu ere! Ideia

hobe bat daukat.
Pasmari?

Bakero bakarti batentzako
egitekoa da hau.

Zer diozu?
Ez nazazu beldurtu...

Planck‐en izenean!
Zentratu zaitez! Zuk

ez duzu anaiarik!

Jules Von Lavern
doktorea nauzue.

Disoluzioan
gehitutako burdin

oxidozko nanopartikula
magnetikoak artsenikoari

atxikitzen zaizkio, eta iman
baten bidez kanporatzen

dira. Indian eta
Bangladeshen pozoitutako
putzuak deskontaminatzeko

erabiltzen ari dira.
Pontxearekin erabiliko

ditugu.

- 18 -Cafer T. Yavuz, et al. (2006) Science 314 (5801).
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Komunitate
zientifikoak

nire ikerketa guztiak
asmakeriak baino ez zirela

leporatu zidanetik,
helburu bakarra izan dut...

vendetta!

Hil ala bizi
borrokatuko nintzateke
zuekin guztiekin, baina ez

dut astirik. Beraz... pozoitu
egin dut pontxea. Eta, bide
batez, asmakizun guztiak

lapurtu dizkizuet,
argitaratu baino

lehen.

Tamalez...

Otoiz egiteko ordua
iritsi zaizue! Baldin eta
sinestunak bazarete!

KAR‐KAR‐KAR!

Itxoin, honezkero
hilda beharko zenukete...

Zergatik ez
zaudete hilda?

Oraingoan libratu
zarete, baina jolasteko gogoa
baduzue, horretarako tortura
instrumentu bikaina daukat...
zuen asmakizunak!
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