FANTASTIC
VOYAGE
Przyszedł czas., gdy rzeczywistość przerosła fantazję. Najnowszym wynalazkiem jest aparatura do zmniejszenia wszelkich
obiektów. Ordynator największego na świecie szpitala postanowił wykorzystać tę aparaturę w
medycynie. Przywieziono właśnie beznadziejnie chorego pacjenta. Choroba ogarnęła dużą
część organizmu i dalej się rozprzestrzenia. Jedynym wyjściem
jest zminiaturyzowanie jednego
z lekarzy i umieszczenie go wewnątrz chorego. Wezwano więc
Ciebie na pomoc. Nie zważając na
niebezpieczeństwa postanawiasz
pomóc choremu.
Wsiadasz w swój pojazd przystosowany do poruszania się po
organizmie człowieka, zmniejszasz się odpowiednio wraz z nim
i rozpoczynasz podróż w głąb
chorego organizmu. Niestety
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prześladuje Cię pech, i Twój pojazd ulega rozbiciu a jego elementy rozrzucone zostają po różnych
częściach ciała pacjenta. Od tego
momentu rozpoczyna się gra.
Jest ona jednocześnie grą o życie
Twoje i pacjenta. Musisz zlikwidować ogniska choroby i często
zdarzające się infekcje oraz pozbierać części Twojego pojazdu
i poskładać je w mózgu, a następnie opuścić ciało. Masz na
to określony czas, po którym
powiększysz się do normalnych
rozmiarów. Jeżeli nie zdążysz w
tym czasie wypełnić swojej misji,
umrzesz zarówno Ty jak i chory.
Nie możesz też dopuścić co tego,
aby temperatura ciała przekroczyła maksimum. Zwiększa się
ona podczas infekcji. Na szczęście masz przy sobie termometr
i wiesz, jaki jest stan chorego.
Infekcję likwidujesz niszcząc
drobnoustroje chorobotwórcze.
Zadanie masz ułatwione, gdyż jesteś cały czas informowany, która
część ciała jest zainfekowana.
Nawet wtedy, gdy chwilowo
organizm nie wykazuje oznak
infekcji, przeszkadzają Ci bakterie żyjące w symbiozie z organizmem ale groźne dla Ciebie.
Poruszanie utrudniają też zatory
w naczyniach krwionośnych a ruchome zastawki są w stanie Cię
zniszczyć. Niektóre części ciała,
np. ściany płuc też są groźne dla
Ciebie.
Do obrony przed bakteriami i
infekcjami a także do wystrzeliwania przejść w zatorach służy ręczny miotacz energii. Nie naduży-

waj go jednak, gdyż do działania
wykorzystuje on energię Twojego
organizmu. Swój stan podbudować możesz połykając czerwone
ciałka krwi, które znajdziesz w
organizmie chorego człowieka
lub przez dłuższy odpoczynek.
Natkniesz się też na latające białe
krwinki. Możesz je złapać — przy
ich pomocy zlikwidować nowotwory blokujące przejście. Na
bieżąco jesteś informowany, jaką
część zadania już wykonałeś.
Wyprawę zaczynasz w jamie
ustnej, skąd nie ma już powrotu.
Obok Ciebie leży pierwsza część
pojazdu, którą musisz zanieść do
mózgu. Następna część znajduje
się w żółtym odcinku jelita. Teraz
szukaj sam. Dobra znajomość
anatomii człowieka ułatwi Ci penetrację chorego organizmu.
Gdy złożysz cały pojazd (uzyskasz wynik 90 proc), musisz
przez kanał nerwu ocznego i oko
opuścić organizm i dostać się do
lądowiska. Tam uzyskasz brakujące 10 proc. i otrzymasz gratulacje. Powodzenia!

Marcin
i Mateusz Przasnyski

1. Right hand — prawa dłoń
2. Right forearm — prawe przedramię
3. Right elbow — prawy łokieć
4. Right arm — prawe ramię
5. Right shoulder — prawy bark
6. Superior vena cava — górna żyła
główna

7. Left shoulder — lewy bark
8. Left arm — lewe ramię
9. Left elbow — lewy łokieć
10. Left forearm — lewe przedramię
11. Left hand — lewa dłoń
12. Interior vena cava — dolna żyła
główna
13. Right atrium — prawy przed-J
sionek
14. Pulmonary artery — tętnica
płucna
15. Hepatic vein — żyła wątrobowa
16. Right ventricle — prawa komora
17. Pulmonary artery — tętnica płucna
18. Renal vein — żyła nerkowa
19. Renal vein — żyła nerkowa
20. Right kidney — prawa nerka
21. Interior vena cava — dolna żyła

główna
22. Gall bladder — woreczek żółciowy
23. Pancreas — trzustka
24. Duodenal — dwunastnica
25. Stomach — żołądek
26. Liver — wątroba
27. Liver — wątroba
28. Intestine — jelito
29. Liver — wątroba
30. Liver — wątroba
31. Optic nerve — nerw oczny
32. Eye —oko
33. Landing bay — lądowisko
34. Mouth — jama ustna
35. Throat — gardło
36. Right lung — prawe płuco
37. Bronchi (Esophagus — oskrzela)
przełyk
38. Leﬂ lung — lewe płuco
39. Rlght lung — prawe płuco
40. Brain — mózg
41. Left lung — lewe płuco
42. Pulmonary vein — żyła płucna
43. Aorta — aorta
44. Left atrium — lewy przedsionek
45. Aorta — aorta
46. Left ventricle — lewa komora

47. Hepatic artery — tętnica
wątrobowa
48. Hepatic artery — tętnica
wątrobowa
49. Left kidney — lewa nerka
50. Renal artery — tętnica nerkowa
51. Bladder — pęcherz
52. Renal artery — tętnica
nerkowa
53. Right pelvis — prawa część
miednicy
54. Abdominal aorta — aorta
brzuszna
55. Left pelvis — lewa część
miednicy
56. Right thigh — prawe udo
57. Left thigh — lewe udo
58. Right knee — prawe kolano
59. Left knee — lewe kolano
60. Right calf — prawa łydka
61. Left calf — lewa łydka
62. Right foot — prawa stopa
63. Left foot — lewa stopa
64. Colon — okrężnica
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