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Kõigi tehnikaimede keskel,

jäänud. Arvasime, et tegu

ei pidanud me kärsahaisu

mida vast valminud

võib olla mõne äsja sisse

t a l u m a . Te i s t e l k o r r u s t e l

riigigümnaasiumi helikindlad

kolinud majahaldjaga, kes seal

õnnestus eksperiment üsna

seinad varjavad, jäid meie

nõnda lärmi lööb. Jätkasime

edukalt. Selgus, et kõige

toimetusele silma hoopis

siiski eksperimenti, kuid umbes

kiiremini sai käed kuivaks kohe

argisemad tehnikavidinad:

32 sekundi möödudes otsustas

peaukse juures asuvas vetsus,

kätekuivatusmasinad. Pika ja

ilmselt haldjas, et tema kodu ei

kus kulus kuivatamiseks aega

lohiseva nimega aparaadid on

ole loodud kätekuivatiks, ning

55 sekundit. Keskmiselt peavad

kindlasti märk ajaga kaasas

hakkas levitama kärsahaisu,

neiud siiski arvestama 1.12

käimisest, kuid kas ka

mis pani isegi meie nohus

minutiga, mis on umbes kolm

praktilised? Kui kaua tuleb

vaevleva katsejänese

viiekümnendikku kogu

tegelikult kallist vahetunni aega

vastikusest nina krimpsutama.

vahetunnist. Tundub küll lühike

kulutada, et käed kuivaks

Peale seda pidasime paremaks

aeg, kuid näiteks kontrolltööks

saada? Sellele küsimusele

oma eksperimendile sellel

kordamisel on vahetunnis iga

asusime oma toimetuse tiimiga

korrusel kriips peale tõmmata.

m i n u t

v a s t u s t

o t s i m a .

Laskusime tiimiga kolmandale

Kokkuvõttes õnnestus

Alustasime neljandalt

ja kordasime eksperimenti. Ka

eksperiment suuremate

korruselt. Otsisime välja

sel korral oli parempoolne

vahejuhtumiteta ning meie tiim

stopperid ja märkmikud ning

kuivati see, mis meile muret

sai küsimustele vastused, mis

eksperiment võis alata. Juba

valmistas. Too küll töötas

aga paraku kinnitasid meie

peale esimesi katsetusi sai

paremini, kui neljanda korruse

kahtlusi: kuuma õhuga käte

selgeks, et sealse

oma, kuid imelikust

kuivatamine on liiga

kätekuivatusmasinaga ei ole

kõrbelõhnast ei saanud üle ega

aeganõudev protsess ja meie

kõik päris korras. Liikumisele

ümber. Kaalusime

toimetuse tagasihoidlik

reageerides hakkas too küll

eksperimendi katkijätmist, kuid

soovitus oleks naasta vana hea

tööle, kuid tegi niisugust häält,

mis alustatud, tuleb ka lõpule

paberi juurde. Iga uus on ju

nagu oleks midagi kuskile kinni

viia. Õnneks selgus, et rohkem

siiski unustatud vana!
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