Otrok s krogle
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Leta 1982 je bilo v časopisnem stolpcu za nasvete 'Draga Abby' objavljeno pismo, ki se je glasilo: "Zdi
se, da je v času Državljanske vojne (12. maja 1863, če smo natančni), mlado dekle iz farme v Virginiji
stalo na terasi, medtem, ko so se v bližini borili v bitkah. Zablodeli naboj je najprej šel skozi mošnje
mladega pripadnika Zvezne konjenice, nato se je zabil v reproduktivni trak mlade ženske, ki je tako
zanosila z moškim, ki mu niti ni bila blizu! Devet mesecev kasneje je rodila zdravega otroka!" Oseba, ki
je poslala zgodbo o rojstvu device 'Dragi Abby', je citirala članek iz leta 1971 iz 'zelo branega' časopisa
American Heritage. Resnično se je 'Otrok z naboja' pojavil tam, vendar je to bila le zadnja različica iz
dolge serije pripovedovanj in različic neresnic, ki je bila prvič objavljena v medicinski reviji iz leta 1874.
Prvotni vir - domnevno zgodba iz prve roke - je bil kirurg na terenu, ki je dogodek umestil v Mississippi
(ne v Virginio) in dejal, da se je to zgodilo uporniškemu vojaku (in ne vojaku Zveze). Prav tako je trdil,
da je zrno naboja, ki je preneslo spermo moškega in povzročilo nosečnost, kasneje najdeno v mošnji
otroka dečka, ter da se je potem, ko se je odkrila resnica o nosečnosti, mlada ženska poročila z vojakom,
ki je nehote postal oče njenega prvega otroka. Ta zgodba je veliko krožila, preden se je leta 1896 pojavila
v knjigi Anomalies and Curiosities of Medicine, čeprav so avtorji te nenavadne knjige navedli zgodbo
'Otrok z naboja' kot 'nenavadno zgodbo iz področja domišljije v medicini'. Pisci so še naprej verjeli v
zgodbo in bralci knjige so jo pripovedovali dokler ni bila leta 1981 končno znanstveno razkrinkana.
Pravzaprav je bilo jasno že skoraj od začetka, da je zgodba o 'Otroku z naboja' prevara. Dva tedna po
njeni prvi objavi leta 1974, je v kratkem objavljenem pismu urednik medicinske revije priznal, da mu je
bila zgodba poslana anonimno kot šala. Toda, ker je prepoznal rokopis šaljivca, je vrnil šalo zdravniku, ki
je zgodbo poslal, tako da jo je objavil takšno kakršno je prejel.
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