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INDLEDNING

Tigre, slanger, krokodiller, næsehorn … Vilde dyr har altid 

fascineret mennesker. Men lige så smukke og majestætiske 

de er, lige så farlige kan de være. Hvert år dør mange men

nesker efter sammenstød med vilde dyr.

Nogle dyr jager bevidst mennesker, andre forsvarer bare 

sig selv eller deres territorium. Nogle angreb sker, fordi folk 

befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. 

Andre, fordi det pludselig kan slå klik for dyr, der har været 

holdt i fangenskab i årevis.

I denne bog kan du læse om ni vilde dyreangreb fra den 

virkelige verden. Det er skræmmende historier om, hvor 

galt det kan gå, når vi glemmer at respektere, at vilde dyr 

i sandhed er vilde.

Historierne stammer fra avisartikler og interviews med 

ofrene for angrebene. Jeg har forsøgt at genfortælle histori

erne så nøjagtigt som muligt, men de steder, hvor der mang

lede oplysninger, har jeg udfyldt ”hullerne” på bedste vis.

Som tilføjelser til historierne har jeg lavet små faktabokse, 

hvor du kan lære mere om de farlige, men fascinerende dyr.

LÆS MED, HVIS DU TØR!
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HOPPEDE NED TIL 
KROKODILLE FOR AT 

IMPONERE PIGE

Krokodiller er nogle af naturens mest effektive dræber

maskiner. De er hurtige og stærke, og de kan bide med 

en kraft på 3510 kilo. Man skønner, at de hvert år dræber 

mellem 600 og 800 mennesker.

Langt de fleste ville nok sørge for at holde god afstand til 

disse dyr, men ikke 18årige Lee De Paauw fra Australien. 

Han hoppede frivilligt ned i en flod, hvor der levede krokodil

ler, for at imponere en pige, han havde mødt aftenen forinden.

Pigen var den engelske Sophie Paterson, der var på back

packerrejse. Hun var ude at feste med sine venner, da hun 

mødte Lee. Han pralede med, hvordan han før havde svøm

met med krokodiller og sagtens kunne hoppe ned i vandet 

til dem.

Først syntes Sophie og hendes venner, at han var fjollet, 

men da han blev ved med at prale, opmuntrede de ham for 

sjov til at gøre det. Ingen af dem havde regnet med, at Lee 

faktisk ville gøre det – men der tog de fejl.
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Han sprang direkte ned i Johnstonefloden ved Innisfail, 

der er kendt for sin bestand af krokodiller. Han troede, at 

han hurtigt kunne svømme i land og så prale af sin bedrift 

bagefter, men sådan skulle det ikke gå.

En fire meter lang krokodille bed sig fast i hans arm 

og forsøgte at trække ham ned under vandet. Lee husker 

følelsen af de kraftige kæber, der lukkede sig om hans arm, 

og han tænkte, at nu var det slut.
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Lee kæmpede for sit liv. Han slog krokodillen på snuden, 

men den slap ikke. Så rettede han slagene mod dens øjne, 

og det virkede. Krokodillen slap ham. Lee slæbte sig op af 

vandet med den blødende arm, der dinglede slapt ned ved 

hans side.

Sophie fortæller, at det var som en scene fra gyserfilmen 

Dødens gab, hvor der er blod og knogler overalt i vandet. 

Hun har aldrig før hørt et menneske skrige på den måde.
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Da redderne nåede frem, kunne de se, at knoglerne i 

Lees arm var knust, og de fortalte ham, at armen skulle 

amputeres. Men lægerne på hospitalet formåede at redde 

den. Han havde dog flere brækkede knogler, og han ville 

have store ar på kroppen resten af livet.

Selvom det næsten kostede en arm, syntes Lee, at det var 

det hele værd, fordi han var så vild med Sophie. Hun syntes 

dog ikke, der var noget imponerende ved hans dumdristige 

handling. Men hun sagde alligevel ja til en date, inden hun 

forlod Australien.

Lee indrømmer, at han havde fået lidt at drikke, inden 

han kastede sig ud i den overmodige handling, og at han 

godt selv kan se, at det var virkelig dumt gjort.

Han var da også utrolig heldig, for senere samme dag 

døde en mand efter at være blevet angrebet af en krokodille 

i et område tætved.



FAKTA OM KROKODILLEN

VIDSTE DU:

 � at saltvandskrokodillen, der også kaldes 

deltakrokodillen, er verdens største krokodilleart? Den 

kan blive op til syv meter lang og veje over et ton.

 � at krokodiller er koldblodede dyr? Det betyder, at de 

er afhængige af varme fra solen og vandet for at være 

aktive.

 � at krokodiller normalt ikke jager deres bytte, men i 

stedet ligger på lur og først slår til, når byttet kommer 

tæt på?

 � at udtrykket ”at græde krokodilletårer” er opstået, fordi 

der løber vand fra krokodillers øjne, når de æder?

 � at krokodiller sveder gennem munden? Hvis du ser en 

krokodille ligge på bredden med åben mund, så er det, 

fordi den har det varmt.

 � at krokodiller har op til 80 tænder i munden, og at de er 

op til ni centimeter lange?

 � at krokodillers tænder ikke er lavet til at tygge med, 

men bruges til at fange deres bytte og holde det fast? 

Og til at knuse knogler!

 � at der gror en ny tand ud, når en krokodille mister en? 

De kan faktisk skifte tænder op til 50 gange.
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BLOD OVERALT – 
DRÆBT AF SIN 
KÆLESLANGE

Tanken om at have en giftig slange i sit hjem, er nok de 

fleste menneskers værste mareridt, men for nogle er det en 

hobby at holde giftige slanger – selvom et enkelt bid kan 

være dødbringende.

De er fascineret af de farlige dyr og er overbevist om, 

at de sagtens kan holde dem som kæledyr. Men et enkelt 

uheld kan få fatale konsekvenser. Og flere slangeejere er 

gennem tiden blevet ofre for deres kæledyrs gift. En af dem 

var 33årige Anita Finch.

En onsdag i 1999 blev politiet i Californien kaldt ud til den 

campingvogn, som Anita boede i. Hun havde nemlig ikke 

været set i tre dage.

Da de ankom, troede de først, at der var sket et mord. På 

gulvet og væggene i badeværelset var der blod. Det samme 

i vasken og toilettet – og et blodspor førte ned ad gangen. 

Først da politiet kom hen til liget, kunne de se, at der ikke 

var tale om et mord, men om et slangeangreb.
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Anitas hånd var hævet, og der var to væskende huller, 

hvor hugtænderne havde boret sig ind. I hånden knugede 

hun en seddel, hvor der stod ”Northridge Hospital. Spørg 

efter intensivafdelingen.” Men Anita var for længst gået 

bort, og ingen læger eller hospitaler kunne redde hende.

Hvad var årsagen til denne tragedie?

Anita Finch elskede dyr og især slanger. Hvis hun fandt 
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en slange, der var blevet kørt ned, tog hun den med hjem 

og plejede den. Hun havde holdt giftige slanger i mange 

år og var ifølge sin mor ekspert i at håndtere slanger. 

Selv opfattede hun dem ikke som farlige krybdyr, men 

som en slags venner. De, der kendte hende, fortalte, at 

hun aldrig brugte en slangetang, som det ellers anbefales, 

når slangerne skal håndteres. Og de sagde, at hun lod de 
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giftige slanger bevæge sig frit rundt i hjemmet, når hun 

rengjorde deres bur.

Hun havde allerede fået flere advarsler fra andre slange

eksperter, men havde ikke lyttet til dem. Hun mente selv, 

at hun var immun over for slangegift, fordi hun var blevet 

bidt flere gange af klapperslanger. Derfor begyndte hun at 

anskaffe sig flere og farligere slanger.

To måneder før sin død købte hun en gaboonhugorm, 

som er en meget sjælden og meget giftig slangeart fra Cen

tralafrika. Dens gift kan slå et menneske ihjel i løbet af bare 

15 minutter. Giften får en til at bløde ud af alle åbninger i 

kroppen, for eksempel næse, mund og ører, og man kaster 

store mængder blod op.

Inden sin død havde Anita søgt et job som dyrepasser  

i Los Angeles Zoo. Det var meningen, at hun den kommende 

lørdag skulle til den sidste eksamen, før hun kunne starte i 

sit nye job, men så langt kom hun aldrig.

Anita var blevet dræbt af de dyr, hun holdt så meget af.

Da dyreeksperterne ankom, fandt de 10 giftige slanger i 

bure og akvarier med piratfisk. Alle slangerne blev aflivet, 

da det er ulovligt at have dem i Californien.

Efter aflivningen undersøgte man hugtænderne og kunne 

fastslå, at det var gaboonhugormen, der havde slået Anita 

ihjel.



FAKTA OM GABOON-HUGORMEN

VIDSTE DU:

 � at gaboonhugormen lever i regnskoven og på 

savannerne i Afrika syd for Sahara?

 � at gaboonhugormen har de længste hugtænder blandt 

alle giftslanger? Hugtænderne kan blive op til fem 

centimeter lange.

 � at gaboonhugormen er den tungeste giftslangeart i 

verden? Den kan veje op til 10 kilo. Selvom den er 

tung, kan den angribe meget hurtigt.

 � at hugormen lever af pattedyr? Den graver sig ned i 

skovbunden og lægger sig på lur efter dem.

 � at hugormen sjældent angriber mennesker, medmindre 

de træder på den?

 � at den normalt vil advare folk ved at hvæse højt, inden 

den angriber?

 � at den føder levende unger og får mellem 30 og 40 

unger af gangen?
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