Ranskalais ia askarruttaa

tlFo:n aiemä

ufdt ieivät

ihrnestyi

nuoruI{aisex}?"
mukseen, mutta kolmannen

Pariisi (Pekka Haarla)

Ufomiehet veivät ranskålais'
nuorukaisen.

Ranskalaiset ihmettelevät ta'

pahtumasarjaa, johon liittyy

kahden luotettavana PidetYn
nuorukaisen kertomus ufon las'

keutumisesta heidän autonsa
tuo ja kolmannen, mukana ol'
leen nuorukaisen mystinen ka'
toaminen,

Tapahtuma sattui eräässä

Pariisin lähiökaupungissa kello
viiden maissa nuorukaisten las'

tatessa tavaroita Pakettiautoon. Tållöin taivaalta alkoi ias'

keutua kirkas valoilmiö maata
kohden. Kaksi Pojista lähti hakemaan kameraa kolmannen
låhtiessä autolla seuraamaan
valoilmiötä.
Palatessaan kameroineen Po'
iat näkivät pakettiauton olevan

iarinsadan metrin Päässä

en-

tisestä paikastaan.
Autoa ympäröi heidån kerto'
muksensa mukaan valokehä ja
sen ympärillå hääri kolme tai

nuorukaisen häviäminen on to'
siasia, jota poliisi nyt pyrkii seIvittämään.
Asiaan liittyvät tutkimukset
suorittaa poliisin erikoisryhmä.
Nuorukaiset ovat jatkokuuluste'
luissa tarkkaan pysyneet alkuperäisessä kertomuksessaan

ja

molemmat ovat tunnettuja asi-

allisina ja luotettavina henkilöinä.

Tulipalot rnuistissa
Tätlä kerralla asia pyritään

selvittämään suurella huolella,
sillä ranskalaisilla on vielä tuo-

reessa muistissa'eteläranska.
laisessa maatalossa tapahtunut

mystinen tulipalojen

Talon tytär oli råkastunut tanuoru-

kaiseen, mutta tytön isä ei an-

tanut suostumustaan aviolii-

neljä pientå utuista olentoa' tolle.
Tällöin nuoret päåttivät
iotlia nopeasti sulautuivat Yh' sananrn'ukaisesti
savustaa
vaisivät
taivaalle
ieen 5a hä't
ulos
sytyttele'
talosta
hänet
loilmiön kånssa.
mällä jatkuvasti pieniä palon-

rofllsr

eparree
Samalla oli hävinnyt mYös
kolmas autossa ollut nuoru-

kainen. Poliisi on suhtautunut
suurin varauksln poikien kerto-

alkuja ympäri

rakennusta,

jotka antoivat paljon Päänvai'
vaa niin poliisilie kuin muille

tutkijoille, mukaan
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Fariisi (Pekka Haarla)

Ranskalaisen nuorukaisen ufo-seikkailu

on saanut uuden kåänteen. Viikko sitten
salaperäisesti kadonnut nuorukainen il.
mestyi täsmälleen samalla kellonlyömällä
samaan paikkaan, josta hän oli häipynyt
aamuyöstä. Asianomainen ei oman kertomuksensa mukaan tiedä mitään, että hän
on ollut viikon kateissa.

saria,

josså jo arveltiin ufomlestenkin
olevan mukana. Asia sai loPulta
hyvin ranskalaisen selityksen.

lossa työskentelevään

tulmisin

luettuna
parapsykologian asiantuntijat
ja henkien manaaiat.

Nuorukainen oli viikko sitten
kahden toverinsa kanssa lastaa'
massa pakettiautoa, kun taivaalta alkoi laskeutua autoa kohti
outo valoilmiö. Tällöin kaksi mu'
kana olleista ryntäsi hakemaan

kameraansa, mutta takaisin palatessaan totesivat auton olevan ou'
don valoilmiön peittämä ja neljän
utuisen hahmon häärivän sen Ym-

pärillä. Lopulta ne sulautuivat

nuorukaisten kertomuksen mu'
kaan yhdeksi valopalloksi hävi'
ten, mutta samalla oli heidän to'
verinsakin hävinnyt.
Poliisi suoritti viikon ajan tark.
koja etsintöjä löytämättä jä]keä-

kään
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kadonneesta.

omainen on

nyt

Asian-

kuulusteluissa
kertonut yrittäneensä seurata autolla valoilmiötä, mutta voimakas valopallo oli peittänyt auton
samalla kun hän oli menettänyt
tajuntansa. Seuraavaksi hän totesi olleensa seisomassa maantiellä samalla paikalla ja ihmetel.
leensä, mihin auto oli hävinnyt.

Nuorukainen oli tämän jälkeen
mennyt hakemaan tovereitaan ja
hämmåstellyt, kun nämå olivat
nukkumassa. Hän ei millään us.
konut olieensa poissa seitsemän
päivää,

Poliisi kuulusteli. poikaa liki

kolme tuntia, jolloin nuorukainen

pysyi kertomuksessaan eikä poliisi nähnyt mitäån syytä hänen
pidättåmisekseen. Poika oli fyysisesti hyvässå kunnossa, jossain

måärin parroittunut, mutta asusteiltaan aivan moitteeton. Poliisitutkimusten ainoana konkreet-

tisena tuloksenå oli toteamus,

että pojilla ei ollut ajokorttia eikå
auto ollut asianomaisesti vakuutettu,

Poliisi ei halua ottaa kantaa
koko tapahtumasarjaan ja suuri
yleisö kysyy, onko kyseessä poi.
kien järjestämä kaikkien aikojen
jymäytysnäytelmä, vai. ollaanko

todella

tekemisissä''ulko-

avaruudesta tulleiden tekijöiden
kanssa.
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