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PŘEDMLUVA

Jistě existují tajemství, která by měla tajemstvími zůstat. Tak
y určitě 

taková máte. Třeba tajnou lásku. Nějaký prapodivný zlozvyk.
 Drobné 

vandalství. Existují ale i tajemství, která jsou tak důležit
á, tak 

děsuplná a tak nepravděpodobně odporná, že to s nimi prost
ě takhle 

dál nejde a je třeba je odhalit.

Přesně takovým tajemstvím jsou zvířata, o nichž jste doteď nejs
píš nikdy 

neslyšeli. Zvířata, jejichž existenci vám policie a úřady za
mlčují. 

Patrně ze strachu, že by vás vyděsila, že byste zpanikařili a 
na útěku 

si ošklivě vymkli kotník.

Jenomže existují. Možná právě teď v jedné osloské postranní
 uličce 

číhá obří hryzec vodní mongolský na svou příští oběť. Nebo 
pesopýr 

nepálský slízává v Himálaji obličej některému chudákovi ho
rolezci. 

A kdo ví, třeba zrovna v téhle chvíli ropucha nosorožčí vys
ává oko 

nějakému venezuelskému sportovnímu rybáři.

Pravdu nelze déle tajit. Proto jsem se rozhodl shromáždit 
v této 

knize informace alespoň o některých tajemných tvorech. Vychá
zel jsem 

přitom ze ZJEVNu, Zvířat, jejichž existence vás nepotěší, tedy z knihy, kterou 

sepsal Bulíkův dědeček a která byla doposud přístupná pouze B
ulíkovi. 

Současně jsem se rozhodl, že připravím výstavu, kde by se li
dé mohli 

s těmito fascinujícími tvory seznámit zblízka, aby věděli, če
mu budou 

čelit, až se jednoho dne ocitnou v nesprávné postranní ulič
ce. Nebo 

ještě hůř - až se jednoho dne střetnou tváří v tvář s nejhorším
 zvířetem 

ze všech: s tím, které neplánuje nic menšího než konec světa.

Doktor Viktor Proktor, Dělová ulice, Oslo, Norsko
28. září 2010


