
 

 

 

 

 

 

SVÍZELE A ZÁDRHELE 

3: Na překladišti kamene došlo k nehodě, během níž se neobratnou manipulací pracovníka vysypaly naložené vagóny 
s pískovcem, vápencem a žulou. Pracovníkovi překladiště zlomil balvan malíček. Pískovec nic nezasáhl, prst poranil 
vápenec, zatímco žula rozdrtila pracovníkovo zavazadlo, čímž nebohého muže připravila o řízky. 

4: Koroze způsobila zřícení lávky přes vodní tok. Podle zjištění expertů na dopravní stavby mohlo bezprostředně za 
havárii přetížení. Konstatovali, že lávka byla zrezavělá, široká, zanedbaná a natřená na zeleno. Zřícená lávka zavalila 
pod ní se nacházející čundráky, jimž rozmačkala kytaru a čutoru. 

3: Občany překvapil nález nožičky v místním parku. Končetina postrádala zbytek těla a vzhledem k velmi neobvyklé 
fyziognomii se předpokládá, že není pozemského původu. V současné době nožičku zkoumají pracovníci místního 
muzea. To by v tom byl čert, aby na něco zajímavého nepřišli. 

2: Obětí dopravní nehody na přechodu pro chodce se dnes stal malý chundelatý psík. Kolemjdoucí svědčili, že po 
nehodě pokrývaly vozovku psí chlupy, vnitřnosti, oči, uši, končetiny a obojek. Pracovníci technických služeb odvezli 
rozptýlené ostatky přejetého psíka do kafilérie, neboť zejména střeva smrděla. 

3: V lese byl včera objeven masový hrob neznámého stáří. Ostatky pochovaných byly identifikovány jako krokodýl, 
námořník, jeptiška, bernardýn, želva, učitelka, kosmonaut, kobyla, jezevčík, zpěvák, dozorce, řidička, kobra, lékařka, 
nemluvně, ovčák, čarodějnice, čáp, lakýrník, voják, ministr, lesník a slepice. Zatím to nikdo nechápe. 
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