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Nie jestem lowca sensacji, ale sprawa o ktorej chce napisac robi sie
coraz bardziej dziwna i tajemnicza. Otoz w poniedzialek 19.01.2009
pojawil sie na radarach lotniska Stuttgart nieoczekiwany obiekt.
Sluzby lotniska zwracaly sie wielokrotnie z nakazem identyfikacji
(typowe procedury, ale tez sa i specjalne) do obiektu. Niestety bez
skutku. W zwiazku z brakiem reakcji wystartowal z lotniska
smiglowiec policyjny oraz powiadomiono samolot wojskowy lecacy w
poblizu. Smiglowiec policyjny zostal naprowadzany precyzyjnie na
obiekt. Jednak zaloga nie mogla nic dostrzec. Gdy sie zblizyla
bardzo blisko do hipotetycznego obiektu, to obiekt nagle znikl z
radarow. Gdyby sie na tym sprawa skonczyla, probowanoby szukac
latwego wytlumaczenia jakims specyficznym zjawiskiem, badz modelem
samolotu. Jednak prawie natychmiast po zniknieciu z radarow w
Stuttgarcie obiekt pojawil sie na radarach w Bayern. Znow nie na
jednym, na kilku. Sa zapisy. Na koniec okazalo sie, ze w linii
prostej pojawil sie na radarach w Czechach miedzy Pilznem i Klatowy.
W kazdym razie, poniewaz systemy obrony powietrznej - chyba
zawiodly - powolano specjalna komisje wyjasniajaca i jak podaja
lokalne rozglosnie radiowe dzisiaj, sprawa jest uwazana za
tajemnicza i bardzo powazna.
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Eliksir młodości?!
Czy istnieje? Jak zachować zdrowie do późnej starości?
Podpowiadamy :)

