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Coincidenţe stranii

Universul este plin de coincidenţe stranii.Unele dintre ele par să sfideze logica, părând o înşiruire de evenimente
de pe o alta lume, închipuiri de scriitori fantezişti:

Predicţia macabră a lui Edgar Allan Poe
Prin 1838, Edgar Allan Poe, viitorul clasic al literaturii horror, a
publicat “Aventurile lui Gordon Pym din Nantucket”. Evenimentele
descrise se vor petrece însă în viitor. În carte, un vas naufragiază,
iar din echipaj supravieţuiesc patru oameni. Flămânzi, trag la sorţi,
să vadă cine va fi sacrificat. Richard Parker trage beţişorul cel scurt.
Peste 46 de ani, alt vas eşuează şi un marinar este mâncat de ceilalţi,
povestea declanşând un imens scandal. Coincidenţă: el se numea
tot Richard Parker!

Moartea gemenilor
În 2002, doi gemeni finlandezi, în vârstă
de 72 de ani, au murit la o diferenţă de câteva
ore, în accidente diferite, dar pe aceeaşi
şosea. Primul geamăn a decedat, lovit de
un camion în timp ce mergea cu bicicleta.
A murit la 1,5 km de locul unde a fost ucis
şi fratele său. «O coincidenţă teribilă», au
relatat poliţiştii. «Aici se întâmplă foarte
rar accidente, dar iată două întâmplate în
aceeaşi zi», spuneau ei.

Naufragiul Titanicului,
prevestit cu 14 ani înainte
Cu o sută de ani înainte ca James Cameron să fi realizat
“Titanic”, filmul cu 11 premii Oscar, scriitorul Morgan
Robertson a publicat “Zădărnicie, sau naufragiul Titanului”,
povestind scufundarea unei nave cu pasageri. Cartea a apărut
în 1898, cu 14 ani înainte de Titanic. Asemănarea dintre
roman şi dezastrul Titanicului sunt uluitoare: Titanul era “cea
mai mare navă”, “ca un hotel de lux”, fiind “nescufundabilă”.
Ambele vase aveau 243,2 m lungime şi s-au scufundat lovite de
un aisberg, în Atlantic, într-o noapte de aprilie.

Dublura regelui
Aflat la Monza, regele Italiei, Umberto I, a intrat într-un restaurant
pentru a lua cina şi a constatat uimit că proprietarul localului îi
semăna perfect. Au discutat şi au descoperit că se născuseră în aceeaşi
zi, acelaşi an (14 martie, 1844), în acelaşi oras, soţiile lor se numeau
Marguerita, iar restaurantul a fost inaugurat în ziua încoronării lui
Umberto I.La 29 iulie 1900, regele Umberto a aflat ca “dublura” lui
murise într-un ciudat accident cu o arma de foc. Tocmai când regele
îşi exprima regretul, a fost asasinat, cu un pistol, de un anarhist.
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