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Pressemelding
UHYRET I LOCH NESS ER FUNNET

Etter utallige vitenskapelige ekspedisjoner og mange mindre ærlige forsøk på dokumentasjoner, er uhyret i
Loch Ness funnet! Nessie (som uhyret kalles) har opptatt mennesker over en hel klode i generasjoner, og
gitt næring til alt fra kriminalromaner til en hel turistindustri.

Norsk Kartozoologisk Forening har arbeidet med en leteaksjon over lengre tid, en aksjon som ble
kronet med funnet av dyret den 1. april i år. Av naturlige årsaker var det umulig å gå ut med nyheten akkurat
da. Nessie (som er skottenes navn på dyret) er utstyrt med to luffer på hver side, pukler på ryggen, en lang
hale og et ansikt som kan minne om en krokodille. Det tyder på at de mange observasjoner som er gjort
(først og fremst etter 1930) stemmer godt overens med virkeligheten.

Når uhyret ikke har blitt oppdaget tidligere, et det fordi man hele tiden har lett på feil sted. Det er, og
har alltid vært, en helt vanlig antagelse at uhyret i Loch Ness er å finne i Loch Ness. Ingenting kunne vært
mer feil. Sannheten er at Nessie hele tiden har gjemt seg i byen ved River Ness (som renner ut fra Loch
Ness), Inverness.

Til alt overmål har hun (eller han) også skjult seg på fire forskjellige kartblad. Du må altså sette disse
fire sidene sammen, for å finne henne. Til det trenger du å kjøpe (og ødelegge) to kartbøker, en handling
som av naturlige årsaker strider imot enhver skottes natur. Her er vi antagelig ved kjernen til hvorfor hun
ikke har blitt oppdaget tidligere. Det måtte en kartozoolog til for å stille spørsmålet: Hvilket dyr skjuler
Inverness? Når man først har funnet den hemmelige nøkkelen, ligger Nessie der og bare venter på å bli
oppdaget.

Ytterligere informasjon finnes på www.kartozoologi.no under fanen Dyreliv/Europa
forøvrig/observasjoner.
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