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Ei singuri îşi zădărnicesc toate acţiunile.
Lucrul acesta se petrece uneori în familie când amândoi
vor să conducă, nu să coopereze. Şi câteodată se intâmplă
şi în biserica în care sînt două capete tari, care vor ci să conducă
şi nu-I dau voie Lui Iisus Cristos Domnul să fie Capul.
Sau se află doi dirijori de cor care trag în două părţi.

1.
Deși lucrează la liniile
de cale ferată, Domnul Liu este
foarte pasionat de șerpi,
așa că îi crește acasă.
De curând a cumpărat 10 ouă de
cobră și a rămas surprins
când a văzut că unul dintre pui
avea două capete.
Micuța cobră își poate folosi
ambele capete
pentru a mânca
și, în curând, după
prima exfoliere,
va putea vedea la fel de bine
ca orice alt șarpe.

2.
O creatură ciudată a fost găsită de un localnic în
apropierea orașului Sydney,
acesta, speriat, l-a anunțat pe Gayne Doyle, manager
al unui parc de reptile
din orașul Perth, coasta de vest a Australiei.
Doyle Glen a precizat că nu ar străbate o distanță așa
de mare doar pentru a salva o
reptilă, însă cazul i s-a părut extrem de important și
merită întreaga sa atenție.
Chiar dacă nu s-a mai întâlnit cu asemenea ciudățenie,
specialistul a studiat șopârla și a
spus că asemenea mutații genetice se pot produce, la
fel ca la oameni.
Fiecare cap controlează câte două picioare din față, iar
cele două din spate
sunt controlate de ambele capete. După o serie de
analize, reptila este perfect
sănătoasă, dar nu se știe cât va mai trăi, mai ales că
unul dintre capete, cel mare,
a încercat să îl muște pe celălalt.

3.
Cu toate că astfel de cazuri
nu sunt rare în lumea animalelor
acesta este primul descoperit
la balene. Din nefericire, gemenii
nu au supraviețuit din cauza
condițiilor în care s-au născut.
Mai mult, conform cercetătorilor
și mama puilor
pare să fi suferit din cauza
acestei sarcini bizare.
Mai mult, cei doi pui
par mai mici decât
este normal.

4.
Muzeul din Kiev este renumit pentru
astfel de exemplare: Țestoasa are cinci ani,
două capete, două inimi, patru picioare
în față și două la spate, un singur tub digestiv.
Cele două capete au caractere diferite
și preferințe alimentare diferite.
Capul din partea stângă este dominant și mult
mai activ.
Astfel de exemplare, extrem de rare,
nu supraviețuiesc condițiilor naturale.

5.
Sătenii din localitatea doljeană Glod discută despre un
fapt ciudat
petrecut în gospodăria familiei Anghel. Ecaterina
Anghel (50 ani)
a găsit vineri, sub cloșca aflată la clocit, un pui cu patru
picioare,
o codiță, pe care ea o asemuiește cu cea a unui pește,
și trei orificii anale.
Îngrozită de cele văzute, femeia a alertat vecinii “Când
am venit din grădină,
am văzut oul ciocnit în coș și am zis să îl iau, să ajut
puii să iasă.
Când să mă apropii, am văzut clota sărind. M-am uitat
și am rămas mută.
Patru picioare, fund ca de vacă, coadă de pește și
buric, parcă ar
fi nou-născut. Am trimis după preot, să vedem ce-o
mai fi și cu
semnu ăsta, că nu prea ținem sărbătorile și suntem cu
dracu tot timpu în gură.”
Mai în glumă, mai în serios, câțiva săteni au început să
parieze puiul
pe câte o bere, la cârciuma din sat, susținând că de
vină este aviara.
“Numai aviara e de vină! Io nu cred în semne de-astea
dumnezeiești. Ori

americanii, ori radiațiile de la ruși.” Alții, dimpotrivă,
susțin că puiul apărut
în curtea familiei Anghel nu e semn bun și că gripa
aviară se va întoarce,
iar de data asta va fi mult mai rău. “O să fie rău de tot,
o să vedeți, sunt
tot felul de semne pe care ni le trimite Dumnezeu.”
Ecaterina Anghel crede
că ar trebui făcute experimente. Sătenii se închină și își
fac cruce.
“Este o anomalie genetică. De obicei, nu trăiesc mult.
Dacă nu are alte complicații
puiul poate ajunge la vârsta adultă. S-au mai
înregistrat astfel de cazuri, dar nu s-a
reușit izolarea genei.
Altfel, cred că s-ar fi încercat obținerea unor
astfel de pui, ce ar putea constitui
o redutabilă armă în războiul economic”

6.
Starea de sănătate a puiului de pisică
cu două capete este una stabilă, însă numai
partea stângă poate fi folosită
pentru alimentație.
“Am văzut, de-a lungul carierei mele,
pisici cu două cozi, picioare sau
ochi, dar niciodată cu două capete” a spus
medicul veterinar.
Proprietarii au spus că vor păstra puiul și
i-au găsit mai multe nume, Mr. Men sau
Quasi Modo.
O altă pisică cu
două capete s-a născut
în Texas anul acesta.
Alte malformații întâlnite
în cazul pisicilor au fost
patru ochi,
patru fose nazale,
dar aceste animale
nu au supraviețuit
mai mult de cinci zile.

7.
Un ligru, încrucișare rară
între leu și tigroaică,
s-a născut într-o grădină
zoologică din regiunea
Rostov pe Don, sudul Rusiei.
Botezat Tsar, ligrul s-a născut
în urmă cu două luni și jumătate
în urma împerecherii tigroaicei
Prințesa cu leul Cezar, a precizat
directorul acestei grădini.
Ligrii sunt animale extrem
de rare și șansa lor de a se naște
în natură este aproape zero.
În Statele Unite, ligrul Hercules,
care cântărește 418 kilograme și are
o lungime de 3,33 metri, este înscris
în Cartea Recordurilor ca cea mai mare
felină din lume.

8.
Vițelul cu două capete nu a supraviețuit, soții Preduț
găsindu-l mort în grajd în această dimineață.
Familia consideră că locul animalului este în muzeu,
autoritățile nu par interesate.

9.
Vocile micuțului s-au auzit în Ciudad Juarez, Mexic.
A fost ținut la Terapie Intensivă,
însă, a doua zi, părinții au decis să își ia copilul acasă.
Nimeni nu a vrut să divulge dacă părinții au știut
că pruncul se va naște cu două capete.
Ceea ce știu cu siguranță medicii este că siamezii
împart organe vitale.
Iar capul fiecăruia este perfect dezvoltat.
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