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ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ZEBRANYCH W GRZE

DZIENNIK
27 lutego '59 – Wyruszyłem natychmiast, gdy tylko usłyszałem o zdarzeniu
28 lutego '59 – Pierwsze dwa trupy odkryliśmy przy sosnach
28 lutego '59 – Przez dłuższy czas nie mogłem trafić na żadne ślady
Umysł człowieka to ciekawa zabawka
4 maja '59 – W końcu dotarłem do jaru
Słońce z wolna chyli się ku zachodowi
Jestem pustym wrakiem wyżłobionym przez czas szaleństwa
12 kwietnia 1961 – Moja droga Wiero!
Do kogokolwiek dotrze ten list, błagam!

PAMIĘTNIK
Siedzimy w pokoju 23
Siódma rano – dotarliśmy na miejsce!
Spaliśmy w czymś, co umownie można nazwać hotelem
Pogoda jest całkiem niezła, wiatr wieje nam w plecy
W nocy nie dały nam spać dziwne odgłosy dobiegające od strony lasu
Dziś pogoda znacznie się pogorszyła, tak jaki i nasze samopoczucie
Dziś zaczęliśmy dość późno
Jest ciemno
2.2.1959 – Где Антон?



RAPORTY
Siewiersk – miasto zamknięte w Rosji
Raport Radzieckiej Jednostki badawczej ds. Zjawisk Naturalnych odnośnie występowania Anomalii OH/91
Zeznanie doktora Grigora Atanowicza na temat Anomalii OH/91
Fragment zapisków z dziennika doktora Ivana Wanskiego
Z zeznań pięcioletniego Borysa W.
Tajna korespondencja badaczy Sekcji 22
Siewiersk. Nagranie: Dymitr Ivanowicz, 54 lata
Fragment nieznanego raportu, spisane zeznanie nieznanej osoby
6 maja 1959 – Musicie tutaj przyjechać

ARTYKUŁY
Tajemnicze światła nad kosmodromem Swobodny
Spowiedź strażniczki
Anomalie nie istnieją?
Uwaga, psychopata na wolności!
Żywe trupy z Syberii
Uljuju Czerkeczech – Dolina Śmierci
Ludzka psychika: Doktor Vojkowsky o zespołach urojeń
Nie żyje dwudziestosiedmioletnia kobieta
Kholat Syakhl – czy kiedyś poznamy prawdę?



DZIENNIK

27 lutego '59 – Wyruszyłem natychmiast, gdy tylko usłyszałem o zdarzeniu 



28 lutego '59 – Pierwsze dwa trupy odkryliśmy przy sosnach



28 lutego '59 – Przez dłuższy czas nie mogłem trafić na żadne ślady



Umysł człowieka to ciekawa zabawka



4 maja '59 – W końcu dotarłem do jaru



Słońce z wolna chyli się ku zachodowi



Jestem pustym wrakiem wyżłobionym przez czas szaleństwa



12 kwietnia 1961 – Moja droga Wiero!



Do kogokolwiek dotrze ten list, błagam!



PAMIĘTNIK

Siedzimy w pokoju 23



Siódma rano – dotarliśmy na miejsce!



Spaliśmy w czymś, co umownie można nazwać hotelem



Pogoda jest całkiem niezła, wiatr wieje nam w plecy



W nocy nie dały nam spać dziwne odgłosy dobiegające od strony lasu



Dziś pogoda znacznie się pogorszyła, tak jaki i nasze samopoczucie



Dziś zaczęliśmy dość późno



Jest ciemno



2.2.1959 –   Где Антон?



RAPORTY

Siewiersk – miasto zamknięte w Rosji



Raport Radzieckiej Jednostki badawczej ds. Zjawisk Naturalnych odnośnie występowania Anomalii OH/91



Zeznanie doktora Grigora Atanowicza na temat Anomalii OH/91



Fragment zapisków z dziennika doktora Ivana Wanskiego



Z zeznań pięcioletniego Borysa W.



Tajna korespondencja badaczy Sekcji 22



Siewiersk. Nagranie: Dymitr Ivanowicz, 54 lata



Fragment nieznanego raportu, spisane zeznanie nieznanej osoby



6 maja 1959 – Musicie tutaj przyjechać



ARTYKUŁY

Tajemnicze światła nad kosmodromem Swobodny



Spowiedź strażniczki



Anomalie nie istnieją?



Uwaga, psychopata na wolności!



Żywe trupy z Syberii



Uljuju Czerkeczech – Dolina Śmierci



Ludzka psychika: Doktor Vojkowsky o zespołach urojeń



Nie żyje dwudziestosiedmioletnia kobieta



Kholat Syakhl – czy kiedyś poznamy prawdę?
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