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ciudată, descris astfel de pasionații de
ufologie:”Craniul are circa 15 cm, distanța
dintre orbitele binoculare este de 5 cm, iar
capacitatea craniană este undeva în jurul a
1 400 centimetri cubi.
Forma gurii indică faptul că făptura era
carnivoră, iar regiunea nazală este largă și
cu margini tăioase, așa cum te aștepți să
vezi într-un peisaj rece unde bate vântul.
Este marțianul decapitat sau îngropat până
la gât?”
Un alt internaut a speculat că se pot
observa urmele unei creste sagiale care ar fi
susținut, chipurile, musculatura prevăzută
cu antene. Toate aceste comentarii s-au
lovit de scepticismul experților NASA.
Cu un an înainte, tot ei au respins
și interpretările date de amatorii de
senzațional unei alte imagini marțiene
trimisă de Spirit, care ar fi înfățișat o
siluetă de femeie pământeană, cu brațul
întins.
Reprezentanții Agenției Spațiale
americane au explicat că „femeia” nu este
decât o iluzie optică datorată peisajului.
Schelete uriașe în jungla africană

Și totuși, ipoteza unui cimitir al
marțienilor se bazează și pe argumente…
terestre.
În decembrie 2009, o echipă de
antropologi ar fi găsit în jungla din
apropierea orașului Kigali din Rwanda
(Africa Centrală) rămășițele unor creaturi
gigantice care seamănă cu oamenii.
Inițial, s-a crezut că scheletele ar fi rămas
de la vechi așezări omenești, dar cum în
apropiere n-au fost găsite semne de viață
umană, concluzia șefului antropologilor,
citat de Archaelogy Daily, a fost că
repauzații ar putea proveni de pe altă
planetă, murind într-o catastrofă sau
răpuși de vreun virus pământesc, față de
care nu aveau imunitate.
Conform oamenilor de știință,
creaturile au fost îngropate în urmă cu cel
puțin 500 de ani. Cele 40 de morminte
comune au în ele circa 200 de schelete
perfect conservate. Straniile ființe aveau
cel puțin 2,10 metri înălțime, capetele
disproporționat de mari, dar le lipseau
gura, nasul și ochii!
Se presupune că ar fi comunicat
telepatic și că se orientau asemănător
liliecilor, printr-un fel de radar natural.
Descoperirea amintea întrucâtva de
cea făcută în vara anului 1937 de un grup
de oameni de știință chinezi, condus de
profesorul Chi Putei, în peșterile din
Munții Bayan-Kara-Ula. Și acolo s-au
găsit schelete cu capete excesiv de mari
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