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Flyskræk Dennis Jürgensen Hent PDF "Det er slemt at være bange for højder. For Larry Ostrich er det dog
kun en af mange byrder, han må trækkes med. Han er nemlig bange for alt, hvad der har med flyvning at gøre,

selv fugle kan få sveden til at hagle ned ad ham.
Det er ikke en medfødt fobi; han har udviklet den under 2. Verdenskrig, hvor han var maskingeværs- skytte i
luftvåbnet. Piloten drev gæk med ham og tvang ofte flyet ned i hazarderede dyk for til sidst at rette op kort
før en direkte kollision. For Larry var det som et helvede at sidde i det lille aflukke ved geværet, mens flyet

styrtede ned mod jordoverfladen. På trods af Larrys bønner ville piloten dog ikke stoppe de dristige
manøvrer, og Larry blev efterhånden permanent mentalt skadet af det.

Da han mange år efter skal besøge en af de gamle venner fra krigens tid, og da det viser sig at den gamle ven
er selvsamme pilot som i krigens tid drev gæk med ham, udvikler gensynet sig i en retning værten ikke havde

forudset!";;;

 

"Det er slemt at være bange for højder. For Larry Ostrich er det dog
kun en af mange byrder, han må trækkes med. Han er nemlig bange
for alt, hvad der har med flyvning at gøre, selv fugle kan få sveden

til at hagle ned ad ham.
Det er ikke en medfødt fobi; han har udviklet den under 2.

Verdenskrig, hvor han var maskingeværs- skytte i luftvåbnet. Piloten
drev gæk med ham og tvang ofte flyet ned i hazarderede dyk for til
sidst at rette op kort før en direkte kollision. For Larry var det som et
helvede at sidde i det lille aflukke ved geværet, mens flyet styrtede
ned mod jordoverfladen. På trods af Larrys bønner ville piloten dog

ikke stoppe de dristige manøvrer, og Larry blev efterhånden
permanent mentalt skadet af det.

Da han mange år efter skal besøge en af de gamle venner fra krigens
tid, og da det viser sig at den gamle ven er selvsamme pilot som i
krigens tid drev gæk med ham, udvikler gensynet sig i en retning

værten ikke havde forudset!";;;
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