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Autor se snaží dopátrat, odkud se vzala čísla – už proto, že s námi nejsou
příliš dlouho. Potkává muže, který pobýval v džungli, a šimpanze, který za
celý život neopustil město.
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pomocí kuliček.
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Autor se vydává do Německa pozorovat vůbec nejrychlejší mentální

výpočty. Oklikou tak začíná vyprávět transcendentální příběh kružnice,
který jej dovede do New Yorku a přiměje k odhalení nových krás
padesátipence.
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navštíví pána, který sbírá logaritmická pravítka, a poslechne si tragický
příběh o tom, jak náš svět opustila. Kapitola zahrne také výstavu
logaritmů, slovníček pro kalkulačku a návod, jak vyrobit supervejce.
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Autor se vydává na výpravu za matematickými hlavolamy. Prozkoumá
odkaz dvou Číňanů: jednoho nepříliš bystrého poustevníka a druhého,
který zmizel ze Země. Následně se odebere do Oklahomy, aby se setkal
s kouzelníkem.

Autor se poprvé setkává s nekonečnem. Narazí na nezastavitelného šneka
a na ďábelský spolek čísel.

Autor potkává Londýňana s drápy, který mu tvrdí, že objevil tajemství
krásného chrupu.

Autor vzpomíná na mistry hazardu a vydá se hrát do Rena. Po náhodné
procházce skončí v kancelářském komplexu na kalifornské Newport
Beach, odkud by dalekohledem možná spatřil spokojeného výherce
loterie, jak si hoví na ostrůvku v jižním Paciiku.

Autor se ve své škrobenosti a nadměrné shovívavosti pokusí pokochat
zrozením statistiky.
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Autor uzavírá své putování s brambůrky a háčkovanými předměty
v rukou. Opět se ohlíží za Eukleidem a rozjímá nad hotelem, který se
prohýbá pod náhlým přívalem hostů.

