
SALVÂND-O PE HAART

Bătrâna vulpe l-a urmat pe Vuk înapoi până la cușcă. S-a 
ghemuit departe de gratiile neplăcute de fier. „Acesta este 
Karack”, a șoptit Vuk. „El este cel mai deștept și cel mai bun 
dintre toți vulpoii...”

Haart și-a împins nasul printre gratii, iar  Karack s-a 
apropiat cu curaj. Deși nu-i plăcea atingerea sau mirosul 
fierului rece, nu voia să pară neprietenos sau speriat.

„Da...”, a spus el, uitându-se la Haart. „Ești exact ca mama 
ta. Și eu sunt rudă cu tine, dar acum avem de lucru. Trebuie 
să terminăm rapid totul, cât timp nu se oprește ploaia.”

Karack a început să sape, zgâriind rapid pământul din fața 
gratiilor. „Vuk, veghează!” a comandat. „Și tu, Haart, fă la 
fel ca mine!” Vocea lui își recăpătase tonul curajos. Nu era 
niciun semn de pericol. Văzuse câinii intrând în casă, iar 
bătrânul câine ciobanesc era ghemuit în cușca lui. Vântul 
tăios și ploaia puternică acopereau fiecare sunet.

Săpăturile au avansat rapid o dată  ce au spart suprafața 
dură a pământului. Haart săpa frenetic din interiorul cuștii. 
"In liniște!" a avertizat Karack. Este clar că ai fost crescută 
cu Smooth Skins.

Apoi Vuk și Karack și-au schimbat pozițiile. Gaura s-a 
adâncit rapid. Ploaia încetase, dar vântul continua să  
scuture copacii. Vuk s-a strecurat afară din gaură. Tremura 
de epuizare. „Gardul este adânc înfipt în pământ...” a șoptit 
el.

Aceasta este partea a patra a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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Karack a sărit în gaură, care era deja suficient de adâncă 
încât să nu se mai vadă. Vuk avea dreptate. Barele  
continuau sub pământ. Karack a început să sape din ce în ce 
mai frenetic acum. „Aceste bare trebuie să se termine 
undeva!” a mormăit el disperat. În cele din urmă, a ieșit din 
gaură gâfâind greu.

„Acum e rândul tău să sapi!” îi spuse el lui Vuk. „Am 
terminat.” Vuk a văzut că nu mai sunt obstacole și a săpat 
cu toată puterea. O auzea pe Haart prin pământul de 
deasupra lui.

S-a oprit să-și tragă răsuflarea și a simțit-o pe Haart din ce 
în ce mai aproape. Între timp, norii au început să se rărească 
deasupra lor și lumina palidă a lunii a strălucit în curte. 
Karack a început să devină mai agitat.

El a șoptit disperat în gaură: „Ce se întâmplă, Vuk? Grăbiți-
vă! Întunericul ne părăsește…” Primii bulgărași de pământ au 
început să cadă pe capul lui Vuk. De aici, lui Haart i-a fost 
ușor. „Grăbește-te, Haart. Grăbește-te!" Vuk  a ieșit înapoi 
din gaură. Curtea devenea din ce în ce mai luminată.

Cele două vulpi priveau și ascultau, paralizate de panică, 
deoarece zgomotul făcut de Haart când săpa se auzea clar, 
acoperind vântul. Ea s-a oprit și după o scurtă tăcere a 
urmat un sunet de frecare ușoară. Cele două vulpi s-au uitat 
în gaura întunecată, iar apoi capul lui Haart a apărut încet, 
cu ochi obosiți, dar strălucitori.

Aceasta este partea a patra a poveștii.
Citește-o, apoi…  recreaz-o!
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