Het begon allemaal
een paar jaar geleden,
in Berlijn, met een gesprek
met mijn vriend Otto Mandi,
ook ’n bewonderaar
van Wells ...

Ik zie al waar
u naartoe wilt ...
U wilt het hebben
over uw kettingreactie ...

’n Idealist?
Nee, ’n realist! Hahn en
Strassman hebben aangetoond
wat ik al lang vermoedde:
kernsplijting door ’n
neutronenbombardement en
de aanzienlijke energie
die ervan uitgaat.

Maar dat
leidt rechtstreeks
naar de ontwikkeling van
vernietigende atoombommen, net zoals
Wells had voorspeld!

O ja?

Hij zei dat
de mens geneigd
is oorlog te voeren
en zelfdestructie
na te streven.

Hij zei ook
dat de redding
niet op aarde lag,
maar in het reizen
naar andere
planEten!

Ik weet dat u de
Nobelprijs kreeg en
niet ik, maar ik weet ook
dat ik gelijk heb! Ik zal
binnenkort bewijzen
dat deze reactie
mogelijk is!

Weet u hoe
ik die ingeving
kreeg?

Begrijpt u? Ik
heb me gespecialiseerd
in kernfysica om een energie
te ontwikkelen die reizen in de
ruimte mogelijk maakt, zodat
de mens de aarde en zelfs
dit zonnestelsel kan
verlaten!
Om de
mensheid te
redden!

’t Gebeurde in
september 1933, nadat ik
vanuit Berlijn in Londen was
aangekomen. Ik liep na te denken
over ’t werk van onze collega
Rutherford, en verliet
m’n hotel, tegenover
Russell Square ...

Ik wist al dat
u graag de profeet
speelt, Dr. Szilard ...

Ja, oké ...
en toen?

Maar ik wist
niet dat u ook zo’n
idealist was!
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Ik wilde
oversteken en mijn
aandacht werd getrokken
door het verkeerslicht – van
groen ging ’t naar rood,
en omgekeerd!

Ja, zoals alle
verkeerslichten!

Maar dit was
anders ... Ik zag er de
verandering van aggregatietoestand in, een andere
fase, een andere
dimensie!

En als de energie
die bij elke stap vrijkomt
plots wordt vrijgelaten,
ongecontroleerd ...
dan heeft u een
atoombom!

Goed. Niet zo lang
geleden zou ik u gezegd
hebben dat het allemaal onzin
was. Maar ik geef toe dat er
’n eventualiteit van ’n
kettingreactie
bestaat ...

Ik had een visioen!
Als we ’n splijtbaar element
kunnen vinden dat ten minste twee
neutronen afgeeft wanneer ’t er
een opneemt. Zo’n element
kan een kettingreactie
onderhouden!

10%.

Elk neutron dat
bij splijting vrijkomt,
kan opnieuw een kern
splijten ... waardoor er
telkens energie, maar
ook andere neutronen
vrijkomen ...

Die weer de splijting
van andere kernen
veroorzaken ... enzovoort,
op exponentiële wijze!
Ik heb de kettingreactie
bedacht!

Een eventualiteit? Wacht!
Hoe waarschijnlijk
beschouwt u
die zelf?

10%? U begrijpt
toch dat 10% niet niets is
als de vernietiging van de
wereld tot de mogelijkheden behoort?!

Kom nou, Szilard!
We weten niet eens of
er secundaire neutronen
vrijkomen bij de splijting!
En zonder is een kettingreactie niet mogelijk!

Daarom wil ik
hun bestaan bewijzen
met mijn nieuwe experiment. Wilt u eraan
deelnemen?

Columbia University,
3 maart 1939.

Dus, ik ga me nu
geen zorgen maken,
ik heb andere
prioriteiten.

Luister ...
Stel dat u gelijk
heeft, dan duurt het nog
25 tot 50 jaar voor
we zulke wapens
zullen kunnen
bouwen!

En? ... En? ...

Nee ... Nog
altijd niets!

En toch zou
het echt moeten
werken!

Dus nee, ik
wil niet deelnemen
aan uw experiment.
Het spijt mij.

Dat hoeft
niet. Ik zal
slagen.
Zonder u.

Louter uit
nieuwsgierigheid:
met welk element gaat u
’t experiment uitvoeren?
Beryllium? Indium?

Een blok beryllium aan de
ene kant ... een gram uranium
aan de andere ... en normaal gezien
moeten we, door het neutronen
bombardement van de eerste
op de tweede stof, andere
neutronen vinden, ontstaan
uit de splijting ...

Nee, daar
heb ik al te veel
tijd mee verloren.
Deze keer maak ik
gebruik van ...

... uranium!
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... en die zouden
moeten verschijnen
op de oscilloscoop,
verdomme!

2.000 dollar
geleend om die cilinder
beryllium te kopen, en
waarom precies?
Voor niets!

Plots trekt er een
lichte rilling door
mij heen. Ik voel dat
de sterren traag maar
zeker op een lijn komen.
Komt mijn moment
dichterbij?

Tenzij dit de prijs is
die we moeten betalen
om te bewijzen dat we
geen superkrachtige
bom kunnen maken!

Eh ...
Dr. Szilard ...
Ik besef net
iets ...

De stekker
zit er niet in!

Wat? En dat
hebben we nu
pas door?!

Vertel me
niet dat ...

De geur van
de dood ...

Een
bijzondere
geur trekt
mijn aan
dacht.

Jawel!
De nieuwe
neutronen
zijn er!

Heren, het
goede nieuws is
dat ik die arrogante
Fermi definitief op
zijn nummer
heb gezet.
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Het slechte
is dat de wereld
afstevent op
immense
ellende.

We zijn in Praag,
16 maart 1939.
Een jaar na de
annexatie van
Oostenrijk. De
Duitse troepen
zijn Bohemen en
Moravië binnen
getrokken ...

Ik ruik hem.
Hij gaat uit
van deze man.
Hij vloeit uit al
zijn poriën.

En, is ’t
nog ver?!

Hitler paradeert in
Praag, maar 150 km
verderop, in Sankt
Joachimsthal,
vindt iets belang
rijkers plaats ...

N... Nee,
Oberleutnant,
nog even
geduld!

Maak er
maar geen misbruik van!

Kijk, hier
is het!

De grootste
uraniummijn van
Europa!

