
9. weekend nadloga: Čim prej čez 

Najlažje za vse bi bilo, če bi Larry, ki je najpočasnejši stal na sredini mostu in svetil s svetilko vsakemu, ki bi 
prečkal most. Potem bi to izgledalo takole:

 

Najprej bi šla čez most Larry in Adam, ki sta najpočasnejša (Sram vaju bodi!).  Larry bi svetil Adamu do konca 
mostu, kjer bi Adam počakal, da Larry srečno pripelje čez most še ostale. Tako bi porabila vsega skupaj 5 
minut, da bi čez prispel Adam. V teh 5 minutah bi Larry prišel ravno do sredine, kjer bi se ustavil in ko bi se 
ustavil, bi posvetil najprej Edge-u, da bi le-ta srečno prispel na cilj. Za to bi prišteli novi 2 minuti. Ko bi le-ta 
prišel čez most, bi Larry posvetil še Bonotu, ki pa je od vseh najhitrejši. Za to bi šla še 1 minuta. A na koncu bi 
moral čez most priti še Larry sam, ki se je ustavil na polovici mostu,  da je poskrbel, da se drugim članom 
skupine ne bi nič zgodilo!! Za to pa bi lahko prišteli novih in hkrati zadnjih 5 minut. 

Sedaj….. če vse to seštejemo dobimo pičlih 13 minut.  

Ampak če ne bi šli po tej zvijači, bi bili veliko počasnejši. 
2. zvijača pa se glasi:
Najprej bi šla čez most najhitrejša dva, to sta Bono in Edge. Na drugo stran mostu bi prišla v 2 minutah. Bono bi
šel nazaj in prišel tja v 1 minuti.  Čez most bi nato odšla najpočasnejša dva – Adam in Larry.  Na drugo stran 
mostu bi prišla v 10 minutah.  Nazaj bi odšel s svetilko Edge in tako bi prišteli dodatni 2 minuti. Z druge strani 
bi se skupaj z Bonotom odpravila čez most, kamor bi prispela v 2 minutah. 

Za ta podvig bi potrebovala 17 minut,  kar je tudi dokaj hitro. 

Ko bi prišli čez most, bi se prijeli za glavo in ugotovili, da so za hojo čez most porabili preveč časa in bi hkrati 
zamudili še koncert!!! Torej, ugotovili smo, da so porabili za na oder celih (!!!) 17 minut. 
Ko primerjamo prvo in drugo rešitev,  si mislimo, da bi člani skupine U2 raje odšli čez most po prvi zvijači, saj 
bi tako prišli na drugo stran mostu 4 minute prej!!!! Ampak: ODLOČITEV JE ŠE VEDNO NJIHOVA!!

Larry


