Pirmas skyrius
– Šok, Hole, šok! – Eva stovėjo
Nepaprastosios gyvūnų prieglaudos
kieme ir mokė Holę šokinėti per lanką.
Holė – juodai balta borderkolių kalaitė.
Ji metėsi prie lanko, tada sustojusi amtelėjo.
Pakreipusi galvą atsitūpė ir spoksojo.
– Tu nepašokai, – nusivylusi tarė Eva.
Jei taip ir toliau, Holės niekada nepavyks
išmokyti.
– Pamėgink nuleisti lanką, – pasiūlė
Evos tėtis Markas vesdamas ponę Pegę iš
arklidžių.
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Cak cak cak cak – caksėjo Pegės
kanopos. Holė pastatė ausis ir nuliuoksėjo
pasižiūrėti.
– Eikš šen, Hole! Gerutė! – sušuko Eva.
Šiandien dar reikėjo išmokti šokti per
lanką, vaikščioti tarp kuoliukų ir per
svyruojančią lentą.
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Vikrumo treniruotės buvo naujausia
Evos mintis.
– Holė jau moka tupėti ir klauso visų
pagrindinių komandų, – vakar paaiškino
ji mamai, tėčiui ir broliui Karlui. –
Dabar noriu išmokyti ją sudėtingesnių
veiksmų.
Vyresnysis brolis Karlas tik prunkštelėjo.
– Eva rado vikrumo dresavimo
tinklalapį, – paaiškino jis tėvams. –
Ji praleido valandų valandas. Ten
vaizduojami šunys, einantys per
svyruojančią lentą ir lendantys per
tunelius. Ji mano, kad Holė bus
čempionė!
– Ar ji ne per jauna? – paklausė
Heidė ir žvilgtelėjo į Holę, susirangiusią
savo guolyje prie krosnelės. – Argi
šunys neturėtų būti suaugę, kad galėtų
dalyvauti vikrumo varžybose?
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Bet Evos tėtis ją padrąsino:
– Juk niekada nebus per anksti
pradėti, tiesa, Eva? Holė gali būti visų
gabiausias šunytis!
Taigi vieną šaltą kovo šeštadienio
rytą, iki pat smakro užsisegusi raudoną
megztinį, ji įtikinėjo Holę šokti per
lanką.
– Hole, šen! – šūktelėjo ji dar kartą.
Šį kartą kalytė pakluso. Ji pribėgo prie
Evos ir suvizgino uodegą. Tuo metu,
pririšęs Pegę, įėjo Markas išmėžti arklidės.
Eva laikė ryškiai žalią lanką Holei prie
pat nosies.
– Pauostyk. Jis plastikinis. Tau tereikia
peršokti per jį! – Holė apšniukštinėjo
ir pauostė lanką. – Tu – per – čia! –
rūpestingai aiškino Eva. Tada pastebėjo
iš priimamojo ateinant Karlą. – Ei, gal
galėtum palaikyti? – paprašė mergaitė.
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Jis nenoriai priėjo ir paėmė lanką iš
Evos.
– Štai taip! – pasakė ji Holei. Mergaitė
sunkiai prasispraudė pro lanką ir atsisuko
į Holę. – Štai!

Au! Holė suinkštė iš susijaudinimo
vizgindama uodegą.
– Nuostabu! – nusijuokė Karlas. –
Tiesiog kaip tinklalapyje – ne!
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