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Perduts a la Lluna
El viatge de la Lunik-4 a l'estació lunar Sigma-3
ha estat accidentat. Han hagut de fer un
allunament d'emergència a uns 200 Km de
l'estació. Sortosament, els cinc cosmonautes de la
NASA es troben sans i estalvis. Ara bé, en
l'operació s'ha fet malbé la major part del material.
Únicament han pogut recuperar 15 objectes.
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una capsa de llumins
una llauna de llet en pols
cinc bombones d'aigua (20 litres, en total)
25 m. de corda de niló
30 m2 de seda de paracaigudes
un forn portàtil
dues pistoles de 45 mm
un mapa estel.lar amb la constel.lació lunar
una canoa autoinflable de salvament (amb
bombones de C02)
una bruíxola magnètica
quatre coets de senyals (cremen en el buit)
farmaciola de primers auxilis amb xeringues
un receptor-emissor d'ultracurta alimentat
amb energia solar
una llauna deJ.Teixidó.
concentrats
d'aliments
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dos tancs d'oxígen
de 50
l. cadascun
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La supervivència del grup depèn de saber
seleccionar els objectes que els puguin ser de
més utilitat en la marxa a peu (en situació
d'ingravitació) fins a l'estació lunar. Són lluny; el
camí serà llarg i dur. No es poden permetre el
luxe de portar res que sigui superflu. Han
d'establir un ordre de prioritats.
En un primer moment, cadascú es posa a
pensar-hi individualment.....
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...però aviat s'adonen que no tots ho veuen
de la mateixa manera.
S'adonen que és necessària la participació
responsable de tots plegats ... atès que es
tracta d'una decisió clau. Es troben altament
motivats per arribar a prendre la millor decisió:
s'hi juguen la vida.

Aleshores, recorden un exercici que van fer
quan es preparaven per ser astronautes
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