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selv igen, var han omringet af en stank af rådne æg. Alt var mørkt, og han kunne mærke vand omkring sine

ben, mens hans overkrop føltes tør. Tør, men dækket af slim. Noget stort pressede om hans bryst. Det
lykkedes ham at få hånden fri og mærke på det, der klemte om ham. Da han følte børsterne på flodhestens

snude, gik det op for ham, hvad der var sket. Han var fanget i gabet på en flodhest …"

Vilde dyr har altid fascineret mennesker. Men lige så smukke som de er, lige så farlige kan de også være.
”Fanget i flodhestens gab” er en samling forfærdende historier om vilde dyrs angreb på mennesker – alle

sammen fra det virkelige liv.

Læs de sande historier om, hvor galt det kan gå, hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt …

 

"Da Paul kom til sig selv igen, var han omringet af en stank af rådne
æg. Alt var mørkt, og han kunne mærke vand omkring sine ben,

mens hans overkrop føltes tør. Tør, men dækket af slim. Noget stort
pressede om hans bryst. Det lykkedes ham at få hånden fri og mærke
på det, der klemte om ham. Da han følte børsterne på flodhestens
snude, gik det op for ham, hvad der var sket. Han var fanget i gabet

på en flodhest …"

Vilde dyr har altid fascineret mennesker. Men lige så smukke som de
er, lige så farlige kan de også være. ”Fanget i flodhestens gab” er en
samling forfærdende historier om vilde dyrs angreb på mennesker –

alle sammen fra det virkelige liv.

Læs de sande historier om, hvor galt det kan gå, hvis man er på det
forkerte sted på det forkerte tidspunkt …
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