
COLT ALB 
 

Intr-o  zi de iarna in tinutul indepartat  al wild-ului,in codru de molift negru din Alaska se 
naste un pui  de lup . dupa o vreme de la nasterea  lui  puiul  incepe a prinde gustul                                     
vanatului  si incepe a vana alaturi de mama sa.  Intr-o zi  
 pe cand iesise la vanatoare alaturi de ma ma lui .intalnira  o tabara de indieni. 
 
Acolo    a primit numele de COLT ALB si la   intalnit pe  primul sau stapan pe 
nume Castor Cenusiu  si tot acolo fu despartit de mama sa care fu data in schimbul 
unei datori pe care o avea stapanul  sau  Castor Cenusiu 

Dupa  ce trecu prin multe peripetii la varsta de cinci ani  stapanul sau il lua 
intr-o calatorie la YUCON un fluviu din Alaska.Acolo  Castor Cenusiu   cazu 
prada  alcolului   si deoarece nu mai avea bani pentru  a-si satisface viciul il  
vandu  pe Colt alb pe o lada de Whisky. Nuol sau stapan  pe nume Smith 
frumosu  il  batea si il necajea pentru  al inrai. Desigur pentru acest  lucru 
exista si o explicate .smith frumosu vroia sa organizeze  spectacole sangeroase  
Cu animale   iar colt alb era unul dintre aceste animale .dupa numeroase lupte 
castigate colt alb fu invins de un bulldog care il omora daca nu intervenea dle 
Scott fiul unui judecator si prietenul acestuia Matt .dup ace il salvara cei doi il 
luara in grija pe colt alb dupa un timp dup ace colt alb isi reveni.noul sau 
stapan il lua cu el in  California   acolo isi cunoscu intreaga familie sip e 
cateaua collie  .  alaturi de noua lui familie fu inconjurat de iubire,de atata 
iubire incat ajunse si el sa-I iubeasca.el isi  apara stapanu chiar cu pretul vietii  
Deoarece el si-a pus viata in pericol pentru a-si salva stapanul.s-a ales cu rani 
grave dar care din fericire s-au vindecat.dupa ce usi reveni el se putu bucura  
Impreuna    cu coliie  de puisori sai 
 
                                             Itradevar colt alb fu un  lup binecuvantat 
 


