
Скоти, който яздел стремглаво и успоред
но със стария парен локомотив, трябвало да 
мине пред влака и да прескочи линията -  иначе 
щял да се блъсне в оградата с бодлива тел или 
пък да прелети шест-седем метра, докато падне 
в реката. Той обикновено профучавал на ко
съм от влака и както казваха машинистът Дж. 
Т. Краймиън и огнярят Анди Андерсън, всеки 
път, когато го правел, ги обливала студена пот, 
тъй като локомотивът и Скоти се разминавали 
на милиметри. Но в случая, за който става дума, 
влакът вървял с двадесет и пет вместо с обичай
ните си двадесет мили в час и станало ясно, че 
Скоти няма да успее. Дж. Т. се навел от каби
ната, размахал един омазнен парцал и извикал 
ядосано:

-  Няма да успееш, Скоти! Карам много 
бързо!

Скоти накарал галопиращото пони да рип- 
не с четири копита. После понавел глава, поот
пуснал лакти и на Таф не му било нужно повече. 
Но макар и да летял стремглаво, със свити уши 
и развята грива, било ясно, че няма да успеят.

-  Натисни спирачката! -  извикал Анди на 
Дж. Т.

-  Много е късно. Завиваме.
Локомотивът навлязъл в завоя, а Скоти и

Таф захвърчали към оградата с бодлива тел и 
реката.

-  Ще се блъсне в оградата!
-  Няма да се блъсне. Ще падне в реката.
Но ето че се оказало по-сложно. Таф забил

копита в сухата, спечена земя и изведнъж се

заковал на място. Момчето хвръкнало над гла
вата на понито, прелетяло шест-седем метра и 
паднало в реката със силен плясък.

Дж. Т. и Анди се подали от кабината и ос
танали извърнати назад, докато Скоти изплувал 
над водата. Видели го, че плува към брега, но 
после го изгубили от поглед. Били така вбесе
ни от случилото се, че не могли да го отминат 
току-така. Докладвали на началник-гарата в 
Сейнт Хелън, а той съобщил в полицията. По
лицейският сержант Джо Колинз отишъл в учи
лището и директорът извикал Скоти. Мъмрили 
го, карали му се и го наказали с четири удара с 
кожен ремък по лявата ръка, след което го пус
нали да си върви.

Всички знаехме как боли от този кожен ре
мък -  и морално, и физически. Скоти обаче не 
се трогваше от наказанията. Или, по-скоро, не 
се издаваше. Той беше с много суров дух, не 
беше лекомислен като нас, останалите, и вина
ги се въздържаше да показва чувствата си, като 
никога не разговаряше за тях. В случая Скоти 
беше много ядосан на Таф.

-  Никога не се приближава до вода -  опла
ка се той. -  Страхува се и от капчица вода. Ми
налата година, когато къщата ни се наводни, 
остана върху купчинка пръст до конюшнята и 
не можахме да го мръднем оттам. Не искаше да 
мине дори над канавката. От вода и от игуани -  
ето от какво се страхува. Но най-вече от вода. 
Ще умре, ама няма да скочи в реката. По-скоро 
ще ме хвърли от гърба си. Но пък иначе -  до
бави Скоти, като сви по навик смутено рамене 
-  си го бива за всичко!

А такъв беше и самият Скоти.
Джеймс Олдридж, из „Да яздиш диво пони “
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Как се казва понито на Скот?
A) Анди
B) Таф

Б) Краймиън 
Г) Андерсън

2. Запишете две характеристики на пони
тата.

3. Ако при надпреварата си с влака Скоти 
не успее да мине преди него, какво ще 
се случи?
A) Ще има неприятности с Дж. Т. Краймиън. 
Б) Ще се блъсне в оградата или след кра
тък полет ще падне в реката.
B) Таф ще започне да тича в обратна по
сока.
Г) Анди Андерсън ще го поздрави, както и 
неговите учители и цялото ръководство на 
училището.

4. Колко често Скоти се надбягва с пар- 
ния локомотив?
A) много рядко Б) само веднъж
B) никога Г) много често

5. С каква скорост се движи парният влак 
в злощастния ден?
A) с 50 километра в час 
Б) с 30 мили в час
B) с 80 мили в час
Г) с 40 километра в час

Използвайте две изречения от текста, 
с които да докажете, че Таф изпитва го
лям страх от вода. •
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7. Кой първи научава от машиниста и ог
няря за авантюрата на Скоти?
A) родителите на момчето 
Б) класната ръководителка
B) началник-гарата 
Г) полицаят

С каква максимална скорост се движат 
Скот и Таф в това състезание?
A) с по-малко от 30 км в час 
Б) с повече от 38 км в час
B) с повече от 40 км в час 
Г) с 50 мили в час

Какви са костите на понитата в сравне
ние с костите на останалите коне?
A)по-плоски 
Б) по-леки
B) по-дълги 
Г) по-тежки

Как реагира директорът на училището, 
когато разбира за постъпката на Ско
ти?
A) Поздравява го пред всички ученици.
Б) Подарява му кожен ремък.
B) Мъмри го и го набива.
Г) Похвалва го пред учителите и родите
лите му.

Кой е основният критерий, за да бъде 
определен един кон за пони?
A)височината 
Б)теглото
B) бързината 
Г)окраската

Кое твърдение за Скоти НЕ е вярно?
A) Има суров дух.
Б) Винаги се въздържа да показва чув
ствата си.
B) Не е лекомислен.
Г) Много е лекомислен.
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