
Znáte kruté hádky?

Jde o velice nebezpečný druh evropské fauny.  Poznáte je prostě, hlavou, ve zvířecí říši unikátní, určitě 
upoutají Vaši pozornost. Zvláště hrůzu vzbuzujícím vzpřímeným tykadlem, které zdobí zaoblenou, dole 
jakoby otevřenou lebku. Jako první ji spolu s dalšími více než dvěma tucty typů popsal slavný Bockův 
hledací manuál. Oproti tomu tělo nemá tento tvor nijak zvláštní, navíc se může hebkostí, délkou i 
stavbou lišit jedinec od jedince. Jsou vodomilní, a tak obývají oblasti s hustým výskytem dešťů a bouřek. 
Protože v domovině jim touto dobou většinou moc neprší, nedávno započali svůj pravidelný tah 
Třebíčskem. Tito odporně hnusní zabijáci jsou tak nebezpeční, že si musí, aby si navzájem neublížili, najít 
na spaní své vlastní teritorium. Místní obyvatelé jsou tak každoročně vystavováni nebezpečí horšímu, 
než si dovedete představit. Poměrně neprobádaný okruh, kam často směřují otázky, jsou stravovací 
návyky. Co se ví je, že po probuzení v mžiku hltnou první, co spatří. Spořádat dokáží kořist libovolné 
velikosti, v každém případě je ale zabití hrozně vyčerpá a před dalším útokem musí nějakou dobu 
nabírat síly. Skutečnost, že se z obětí často našla nějaká část téměř neporušená, až letos do května halilo 
tajemství. Vědci však spoustu dní houževnatě bádali a nakonec objevili, že tito tvorové nedokáží strávit 
prvky, které mají v těle již před tím, než oběť pozřou. Z trusu se tak dá plno vyčíst, sběr je ale velmi 
nebezpečný, a tak vědce potěší každá mísa hovínek, která se jim dostane do rukou. Možná si říkáte, že v 
hávu noci nemůže být problém pár exkrementů nasbírat, ale není to zrovna snadné. Nejeden stoh novin 
už zaplnily zprávy o nerozvážném turistovi, který se o to pokusil, a už jej víckrát nikdo nespatřil. Prosíme 
Vás, mějte se na pozoru, nedaleko odsud zaznamenala naše měřící aparatura houfy zabijáků!

Terénní nápověda k této šifře se nachází  u božích muk U Louže.


