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La
vânãtoare
de Yeti

Sã fie ultimii
Neanderthalieni?

Autoritãþile din Kemerevo
pretind cã deþin ”probe incontestabile” cu privire la existenþa
Omului Zãpezii: fotografii cu
urme în zãpadã (tãlpi uriaºe, de
pânã la 35 cm!) ºi chiar fire de
pãr care i-ar aparþine lui
Yeti.”În timpul traseului spre
peºtera Azasskaya, participanþii
la o expediþie ºtiinþificã au dat
peste multe urme de tãlpi
întipãrite în zãpadã, alãturi de
probe mult mai palpabile, precum excremente sau fire de pãr
rãmase pe scoarþa copacilor,
dupã ce Yeti se scãrpina de
aceºtia, precum fac ºi urºii, cerbii sau mistreþii”, au declarat
oficialitãþile
regionale.
Cercetãtorii au fost mai temperaþi în declaraþii, subliniind faptul cã proba de pãr ar trebui
analizatã - proces în curs de
desfãºurare - înainte de a face
publicã descoperirea. O mare
expediþie a mai avut loc în
1985, când experþii de la
Academia sovieticã de ªtiinþã
au scotocit regiunea de vest a
Siberiei, în cãutarea “abominabilei fãpturi”.”Când Homo
Sapiens a început sã populeze
lumea, a început sã extermine
ruda lui cea mai apropiatã din

familia hominizilor, Homo
Neanderthalensis. Unii dintre
Neanderthalieni au supravieþuit
totuºi, chiar pânã în zilele noastre, refugiindu-se în zonele
muntoase împãdurite”, a
declarat antropologul Igor
Burþev.

Omul
Zãpezii,
salvat de
la înec
15 localnici din
Kemerovo se jurã
cã au vãzut o creaturã de 2,10 metri
înãlþime, pãroasã,
rãtãcind pe muntele
Shoria. Ba unul
susþine chiar cã l-a
salvat pe Yeti de la
înec dintr-un râu,
în timp ce era la
vânãtoare.
Afanassi Kiskorov
din Taºtagol a
declarat, potrivit
Yahoo News: “Corpul sãu era
acoperit cu pãr roºu ºi negru ºi
putea sã se caþere în copaci.
Arãtarea þipa îngrozitã când a
cãzut în râul umflat”. Una dintre ultimele relatãri despre Yeti
îi aparþine unei bãtrâne de 82 de
ani, care spune cã l-a vãzut de
aproape: arãta aproape ca un un
om, dar era acoperit de o blanã
gri-maronie, precum urºii. Nu
mergea ca un om, ci aproape ca
un om. Era înalt, dar nu gigantic, mãsura sub 2 m. Probabil
era un pui de Yeti, având în
vedere cã alþi martori descriau
creaturi de peste 2,10m. În
ciuda tuturor mãrturiilor, nicio
probã fotograficã nu atestã
incontestabil existenþa Omului
Zãpezii. Cercetãtorii ruºi angajaþi în studierea fenomenului
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cred totuºi cã avem de-a face cu
mai mulþi humanoizi Yeti în
zona minierã Kuzbass, fiinþe
care furã animale domestice din
gospodãrii, pentru a se hrãni.
”Credem cã Yeti este o ramurã
separatã a evoluþiei umane. El
trãieºte în perfectã armonie cu
natura”, a spus Igor Burþev. El
însuºi ar fi observat, anul trecut, probele existenþei lui
Yeti:”Am vãzut multe crengi
de copaci rupte, semne cu care
Yeti îºi marcheazã de obicei
teritoriul. În pãdure, am gãsit
mai multe artefacte care îmi
confirmã teoria. Voi încerca sãi gãsesc adãpostul ºi chiar sã
contactez creatura”, a conchis
Burþev.
Magda Comiºel
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