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Δυο λόγια για το βιβλίο
Το βιβλίο περιλαμβάνει σχεδόν τετρακόσιους γρίφους. Τα πρώτα εννέα 
κεφάλαια καλύπτουν όλο το πεδίο της φυσικής του «γυμνού οφθαλμού» 
—τα φαινόμενα εκείνα, δηλαδή, που μπορούμε να τα παρατηρήσουμε χω-
ρίς ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό. 

Σε αυτά, οι ερωτήσεις αναφέρονται στο χιόνι που τρίζει, στον καυτό 
πάγο, σε εξαφανιζόμενους ελέφαντες, στα βασικά χρώματα του φωτός, 
σε «καρτεσιανούς δύτες», σε αεικίνητες διατάξεις, στη δυναμική άνωση, 
σε δαχτυλίδια καπνού, στις σειρήνες ομίχλης, στο εικονικό τονικό ύψος 
της χορωδιακής μουσικής, σε κρασοπότηρα που τραγουδούν, στους οπλι-
σμούς των μαγνητών, σε αιωρούμενους ποντικούς, σε κλεψύδρες, σε σχοι-
νοβάτες, στην αντιβαρύτητα, σε παράξενα εκκρεμή, σε δομές γενικευμένης 
τάσης, στα ποδήλατα και στα αυτοκίνητα —για να αναφέρουμε μερικά 
από τα πολλά θέματα του βιβλίου. Τρία επιπλέον κεφάλαια καταπιάνο-
νται με τη φυσική των αθλημάτων, τη γεωφυσική και την αστρονομία. 
Περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αναφέρονται στις επιδόσεις του άλματος 
εις ύψος, στις κυρτές μπαλιές του μπέιζμπολ, στα λακκάκια της μπάλας 
του γκολφ, στα κύματα της ακτής, στο αρνητικό φορτίο της Γης, στους 
ποτάμιους μαιάνδρους, σε συναντήσεις των πλανητικών τροχιών, στην 
τροχιά της Σελήνης γύρω από τον Ήλιο και στην εξερεύνηση των πλανη-
τών —και πάλι, εν είδει παραδείγματος. 

Η δυσκολία των γρίφων κυμαίνεται από αυτή των απλών ερωτήσεων 
(φέρ’ ειπείν, «Γιατί μπορείς να θερμάνεις τα χέρια σου φυσώντας τα απα-
λά, ενώ μπορείς να τα ψύξεις φυσώντας τα με δύναμη;») μέχρι εκείνη των 
πιο περίπλοκων προβλημάτων, τα οποία απαιτούν εκτενέστερη ανάλυση 
(«Μερικά τούβλα στοιβάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε το καθένα να προ-
εκβάλλει από το τούβλο που βρίσκεται από κάτω του χωρίς να πέφτει. 
Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε μια στοίβα τούβλων, στην οποία η προ-
εκβολή του τούβλου που είναι στην κορυφή να βρίσκεται πέρα από το τού-
βλο στη βάση;»). Οι απαντήσεις στα προβλήματα και οι σχετικές βιβλιο-
γραφικές αναφορές έπονται.

Οι περισσότεροι από τους γρίφους εμπεριέχουν το στοιχείο της έκπλη-
ξης. Όντως, η σύγκρουση μεταξύ της εικασίας της κοινής λογικής και του 
φυσικού συλλογισμού αποτελούν κύριο θέμα του βιβλίου. Ο Αϊνστάιν χα-
ρακτήρισε την κοινή λογική ως το σύνολο των προκαταλήψεων που απο-
κτάμε μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Τουλάχιστον στην επιστήμη, η κοινή 
λογική πρέπει να διυλίζεται και συχνά να υπερπηδάται παρά να υπερτιμά-
ται. Ο παρών τόμος επιχειρεί να υπονομεύσει φυσικούς προϊδεασμούς που 
εμπεριέχουν παράδοξα, ώστε να δημιουργήσει γνωστικές ασυμφωνίες. Τα 
παράδοξα, συνεπώς, πέρα από το να είναι διασκεδαστικά, υποδηλώνουν με 
μοναδικό τρόπο τις ελλείψεις που υποβόσκουν στην κατανόηση των φυσι-
κών πραγμάτων.
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