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Domači ljubimci kot letalski tovor
V tej legendi so delavci, ki vkrcavajo prtljago v letalo, zgroženi nad odkritjem mrtvega psa v kontejnerju
za prevoz živali. Odločijo se zbrati denar in poslati enega delavca, da kupi podobnega psa za zamenjavo.
Ko lastnica pride po kontejner, ga odpre in išče svojega ljubimca, novi pes skoči ven in jo liže po obrazu.
Ženska omedli, saj je dejansko bila svojega mrtvega psa poslala domov, da bi ga pokopala. Pogosto se
vse dogaja na nekem tujem letališču, kjer se lastnik vrača v Združene države Amerike s potovanja, med
katerim je pes umrl. Ta legenda je krožila med zaposlenimi letalskih družb leta 1950 in 1960, vendar je
dobila večje občinstvo leta 1980 zahvaljujoč časopisom in medijem, kar se je potem pretvorilo v ustno
izročilo.
Miš v rektumu
Prijatelj prijatelja pozna nekoga, ki dela v bolnici in je domnevno bil prisoten, ko je neki homoseksualec
prišel na urgenco, da bi mu odstranili živo miš ali neko drugo majhno bitje iz rektuma. S močjo
namaščene plastične cevi si je potisnil miš v rektum, ker je slišal, da mu bo to nudilo največje seksualno
zadovoljstvo. Vrvica, ki jo privezal za miš, se je pretrgala, ko ga je poskušal izvleči. V nekaterih zgodbah
se je okostje miši zataknilo v človeku ali pa je žival majhni kuščar, katerega rep se je odlomil, ko ga je
moški poskušal izvleči.
Mravlje in termiti napadajo telo
Zgodba pravi, da so ti insekti prišli pod mavec neke osebe ali v nosno votlino neke osebe. V prvem
primeru je grozno srbenje pojasnjeno, ko je bil mavec odstranjen in odkrita poplava mravelj. V drugem
primeru otrok nekontrolirano vrešči in se praska po glavi, dokler si nazadnje ne zapiči vilic med oči. Iz
rane je prišlo na desetine mravelj.
Mrtva mačka v paketu
Tat ukrade paket ali plastično vrečko mimoidočemu, vendar dobi samo telo mrtve mačke katere se je ta
oseba želel znebiti. Včasih sta dva paketa zamenjana - mačkino truplo s paketom zrezkov ali šunke ali
podobno. Klasična urbana legenda o pesniški pravici - tat dobi samo nezaželen predmet - je zelo
razširjena in raznolika. V Združenih državah Amerike se nastanek zgodbe lahko sledi vse do leta 1906,
čeprav je dosegla vrhunec priljubljenosti leta 1950 in od takrat se je obdržala. "Pobegla babica" govori
skoraj enako zgodbo z drugačnim ukradenim truplom, a "Krokodili v kanalizaciji" je še ena urbana
legenda o zavrženem mrtvem ljubimcu. Večina starejših različic opisuje kako od nekoga mačka umre;
lastnik, ki živi v stanovanju, zavije mrtvega ljubimca z namenom, da izroči paket prijatelju s katerim se
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bo srečal v veleblagovnici in kateri bo zakopal mačko na dvorišču v predmestju. Vendar paket ukrade
majhna starka, ki na javnem mestu omedli, po tem ko pogleda v paket.

Urbane legende in miti | www.urbane-legende.si | info@urbane-legende.si.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

