ZOOMANIA

Dragoste de
Schnauzer

Până în 2007, Tom Ryan, un temut jurnalist de
investigaţie, fondator şi totodată editor al gazetei
„The Undretoad” din Newburyport – Massachusetts,
era un tip de vârstă mijlocie foarte ocupat şi stresat.

Î

n viaţa lui nu-şi avea locul vreun câine, deşi Tom îl
avusese la un moment dat pe Max, un Schnauzer pitic,
care murise nu mult după ce îl adoptase. Resimţind
golul lăsat de blănosul dispărut, ziaristul l-a ales drept
companion pe Atticus M. Finch, tot un Schnauzer pitic, care
avea să-i marcheze cu totul destinul. Tulburat de pierderea
unui bun prieten, răpus de cancer, Tom Ryan a decis să
se dedice unei cauze nobile: strângerea de fonduri pentru
susţinerea cercetărilor anti-cancer. În acest scop, jurnalistul a pornit,
alături de micuţul său tovarăş canin, să escaladeze cei mai înalţi munţi
din New Hampshire. Aventurile celor doi montaniarzi au fost relatate în
The Boston Globe, Newburyport Daily News, Newburyport Current,
Littleton Courier, Concord Monitor, Foster’s Daily, The Mountain Ear
şi DogBoston.com, fiind apoi reunite pe un blog şi într-o carte extrem
de emoţionantă: “Following Atticus” (Urmându-l pe Atticus). Curajul
şi devotamentul cu care Schnauzerul şi-a urmat stăpânul la altitudini
de 4.000 de metri, prin nămeţi, în ciuda staturii lui minione, au generat
donaţii de sute de mii de dolari. A apărut însă un moment de cumpănă,
când Atticus a început să aibă grave probleme cu vederea, puse pe seama
orbirii cauzate de reflexia razelor puternice de soare în zăpadă. Tom a
făcut imposibilul ca să-şi ajute companionul, reuşind în cele din urmă,
după o operaţie complicată, încheiată cu succes. Aşa se face că şi astăzi, cei
doi continuă ascensiunile montane în scopuri caritabile, în timp ce acasă,
în White Mountains, îi aşteaptă William, un Schnauzer în vârstă de 15 ani
pe care l-a salvat Tom.
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