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На 11 септември 1995 г. на летище Щръклево край Русе трябваше да кацнат 
извънземни от планетата Криси. Информацията за пристигането им за пръв път беше 
предоставена на медиите двадесетина дни преди това от две контактьорки. 
На 11-и на летището се събраха около 3000 души. След три часа чакане полицаи 
придружиха контактьорките, за да не се излее на главите им гневът на излъганата 
тълпа. 
Информатори от с. Нисово коментираха ситуацията НЛО на следващия ден 1. 
ТЖВ: ... Те се уплашили, като видели толкоз народ. Гледам аз една жена стара, повела 
и дядото, то едва се крепи, кокорят се, дядото вика: „Аз нищо не мога да видя, ако ма 
бутни, ша разбера.” Викам си на ума, какво цървулите ми ли държиш тука, като си 
дошъл и ти като мене. 
ДАК: Някои разправят, че слезли на Бъзън и раздавали долари. 
ТЖВ: ...Ония с бирата и кебапчетата направиха работата. И много милиция, много 
нещо. С пистолети на кръста и в ръце с пистолети – пазят, ония да не вземат някого и 
да го отвлекат. 
ДАК: А, то до секи милиционер по едно момиче такова засукано – и да слезнат ония, 
няма да се усетят, че да гърмят. 
ТЖВ: То за да дойде толкоз народ, те са се обадили, предадено е, че ще дойдат. 
ДАК: Ма много народ, кола до кола. Кого чакат? Миаля чакат. 
ТЖВ: Абе, за да има от София коли, значи има нещо...От десет часа някои чакат. Ний 
отидохме към дванайсе, обаче са прибрахме, момчето беше на работа, втора смяна 
щеше да ходи. 
СК: Разправят за тез космонавти, че имали много пари и злато – богата работа, и на 
България щели да дадат. 
ДАК: Ма не слязоха. 
В отношението на селяните към извънземните доминира недоверчивост и 
здравомислещ скепсис. Условното усвояване на непознатото обаче става и през 
призмата на типично митологични нагласи към него. 
1. Богатство: долари, валута, злато – регистрат на Отвъдния свят, мощ, легитимност. 
2. Институционалност: изискване да присъстват представители на властта. Като част от 
причините да не кацнат извънземните информаторите посочват липсата на 
представители на официалната власт. 
3. Присъствие на медиатори: контактьори. Информаторите приемат, че предварителна 
информация за чуждопланетниците е била подадена на контактьорките преди кацането. 
Било е „предадено”, че ще пристигнат. 
4. Страх от „другия”, от „чуждия”: по време на събитието коментарите се въртели и 
около евентуалната опасност, която идващите от планетата Криси представляват за 
земните хора. Говорело се е за взрив, апокалипсис, който пришълците могат да 
предизвикат (или да предотвратят). 
Крисианите край Русе се възприемат от информаторите като пришълци от друг свят, 
които притежават черти, типични за обитателите на Отвъдното от класическата 
българска митология. 
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