Donald og Lara
True Love - 2

Forord
Så var det endelig 17. mai. Hurra! Og her begynner bok II om Donald og Lara.
Mye å glede seg til – historiene står nærmest i kø.
De to fine boxerne er snart to år gamle. Og er kjærester.
En dag uten å møtes, er nesten katastrofe. Heldigvis har de andre venner –
men, det blir ikke det samme.
Sammen for livet.
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Donald & Lara feirer 17. mai

Litt av en dag for store og små, og ikke minst for Donald og Lara.
Fra Oscarsborg festning utenfor Drøbak er det salutt til ære for dagen klokken
syv om morgenen. 21 drønn høres godt i Fyrhaven. Nesten litt skremmende,
men flott også!
Donald og Lara sitter, tett sammen og lytter. De skakker på hodene i takt etter
hvert smell. En litt annerledes start på morgenmøtet. Artig, synes de – ingen
dag som er helt lik den andre. Og det gjør ingenting.
Så er salutten over.
Donald sier: Hvor var vi?
Lara: Vi er her, og gummibeinet er der!
Donald: Hva er det vi venter på?
Lara: Ikke vet jeg, men nå er jeg ganske vill og gæ’rn, catch me if you can!

Så var morgenritualet i gang – slik det pleier å være. Herlig.

Resten av dagen måtte Donald og Lara gå fint i bånd. Barnetog og Hornmusikk.
Alle barna i tog og 17. mai-sløyfe i halsbåndet.
Men, de pyntet opp i landskapet. Og det aller beste: De fikk is og pølse.
Det skal alle ha på nasjonaldagen, nemlig.
På de to neste sidene kommer bilde av Donald som feirer 17. mai i Vestby og
bilde av Lara som cooler’n i Fyrhaven i skyggen.

Far, mor og Donald

Donald på tur etter barnetoget

Lara slapper av etter morgenmøte med Donald på 17. mai.

Donald & Lara og Elgen
De hadde sett det berømte kitsch bilde av Elg i Solnedgang, men denne
morgenseansen ble annerledes.
Av og til, når det blir litt for folksomt på Fyret, forflyttes morgenmøtet til
Fremadbanen på Filtvet. Donald og Lara må hilse på alle som kommer forbi. Slik
er boxerne. Det er jo hyggelig, men det kan bli såpass mye at de glemmer
hverandre, og det er litt dumt. For de er tross alt sammen for å leke og ha det
gøy.
På Fremadbanen er det ingen forstyrrelser. Lara og Donald får den ene
raptusen etter den andre. De løper i ring, eller rett frem. Hele fotballbanen
brukes med sitt deilige myke gress. Alltid har de med baller eller gummibein,
som det kjempes om. Det er som en stafett. Men, så en morgen ved
soloppgang, dukket denne fyren opp.

En elgokse!
De så hverandre – to sekunder gikk. Spenningen var til å ta og føle på. Så
begynte Donald og Lara å løpe mot elgen. Menneskene ble redde, og løp etter.
Dommeren blåste i fløyten, som en gal. Heldigvis stoppet både Donald og Lara.
De skjønte at kampen var over – elgoksen forsvant til skogs.
Lara sier: Den var større enn deg Donald.
Donald: Yes, he was. He may be the King of the forest, but I’m the King in your
life.
Lara: Oh. Donald!
Alt gikk bra.
Slik fikk Donald og Lara oppleve Elg i Soloppgang.

Familieveggen
Både Donald og Lara begynner å bli såpass gamle, nesten to år, slik at de
tenker, hvem er vi, og hvor kommer vi fra. Det kalles å filosofere.
Slike tanker melder seg både hos mennesker og dyr.
Donald hadde en forfader i Mexico.
Han skal du få høre mer om i et eget kapittel som heter Mexico.
Lara hadde flere forgjengere på Filtvet.
Derfor kommer det en liten kavalkade til ære for alle de flotte hundene som
har levet her før henne. Både bilder og et dikt.
Alle hundene som er med i kavalkaden er borte.
Men, de hadde et fint liv, med mye lek, moro og kos.
Det er godt å tenke på!
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solmyke aftenturer i fjæra
sakte beveger vi oss over store og små steiner - alene
myke og lydløse hundepoter forflytter seg selvsikkert
og selvfølgelig fremover
de har vært her før
de kjenner hver stein - men ikke alle luktene
noen er nye
fra i går eller forigårs
nesten hver eneste dag er vi her - eller der
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seks hunder - med samme revir
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nemlig

La señora con el diente de oro

Dette er en ny historie om Donald og Lara. En tannlegehistorie egentlig. Donald
og Lara går aldri til tannlegen – det trenger de ikke. Heldiggriser!
Men, menneskene deres må det. Urettferdig. Hvis ikke de gjør det kan tennene
falle ut. Derfor må tannlegen passe på – pusse og sjekke. Alt må være i orden.
Ellers blir det bare grøt til frokost, middag og aftens.
Husk det skal tygges hver dag, hver eneste dag.
Tannlegen synes det er dumt at menneskene ikke feller tenner mer enn en
gang, fordi de lever så lenge.
Donald og Lara er heldige – tennene deres holder hele livet.
Heldigvis kan tannlegen et triks og det heter gulltann. Hvis en tann blir for
gammel, byttes den ut med en ny tann, som er laget av gull og porselen.
Det koster flesk, som menneskene sier. Men, det bryr ikke Donald og Lara seg
om. Har de råd til alle lekene våre, så har de vel råd til disse gulltennene også.
Nemlig. YOLO!
Derfor går Den svevende Damen og Dommeren i fotballkampen rundt med
gulltennene sine. De kan ikke annet.
Sympati fra Donald og Lara får de ikke.
Bortsett fra når Donald og Lara er hjemme i sofaen og i kosemodus, da er det
fint med menneskene – med eller uten gulltenner!

Tittelen på dette kapittelet er spansk og betyr Damen med gulltannen.
Det er et elegant språk – kanskje du burde lære det?

Lara & Detektiv Snusen
Innimellom når Lara har litt tid til overs bruker hun luktesansen sin. Og den er
meget god. Det var slik hun kom i kontakt med Detektiv Snusen. Han trengte en
partner med god nese.
Slik at de når det trengs, tar noen oppdrag sammen. Lara synes dette er veldig
spennende, og hun får godt betalt i form av godbiter.
Et av de få bildene av paret sammen kommer under. De må ikke vise seg
sammen så ofte, for de har tross alt mange hemmelige oppdrag.
Neste kapittel heter: Damesykkelen som forsvant.

Damesykkelen som forsvant
Det første oppdraget de hadde sammen gjaldt en Damesykkel som var sporløst
borte. Den var sist sett på Bragernes i Drammen. Det var en mann som syklet
med en hund i bånd. Vitner sier at det var en Boxer.
Hunden hadde visstnok fått øye på en bykatt, og dermed var det gjort.
Kattejakten var i gang og mannen på sykkelen ble revet overende, med
sykkelen over seg, midt i gata. Etter hvert kom boxeren tilbake og eieren lå
fremdeles i veien. Men, damesykkelen hadde stukket av.
Hvor kunne den være? Det var det store spørsmålet. Den kunne vel ikke ha
syklet så langt?
Detektiv Snusen og Lara tenkte høyt sammen; og de ble enige om å snuse rundt
i nabolaget. Damesykkelen hadde gjemt seg ingen tvil om det.
Kanskje i en eller annen garasje, trappeoppgang eller en åpen bod.
Mulighetene var mange.
Hele ettermiddagen gikk med. Lara og Detektiv Snusen prøvde å gjøre seg
usynlige, de var tross alt ute på et viktig oppdrag.
Så etter flere timer fikk Lara ferten av en sykkel. Den stod i en bod, i en
bakgård.
Og det var Damesykkelen!
Lara markerte, som det heter, og Detektiven kunne konstatere at oppdraget
var vellykket.
Hvis sykler kan snakke, og det kan de, ville hun sikkert sagt: Aldri mer på
sykkeltur med Boxer i bånd – det betyr katastrofe!

Lara og Detektiv Snusen ble fort enige om at de samarbeidet godt. Oppdraget
ble løst. Og eieren av Damesykkelen betalte rundhåndet.

Lara har nettopp funnet Damesykkelen. Detektiv Snusen tar bilde, for å sikre
bevis.

Etter oppdraget med Damesykkelen som forsvant, foreslo Detektiv Snusen at
de kanskje skulle ta med Donald neste gang. For han mente at to gode neser
ville bety høyere og raskere oppklaringsprosent. Hva nå det måtte bety?
Detektiven hadde hørt mye om Donald. Og at han og Lara var kjærester.
Lara likte ideen, men etter at hun fikk tenkt seg om, sa hun:
Det går ikke, fordi Donald er så vill og leken, og det smitter over på meg. Da blir
det ikke mye sporing. Og vi er tross alt på jobb!
Detektiv Snusen sier: Point taken. Vi fortsetter alene. Men, Donald må med på
ett eller annet tidspunkt. Du får lære han litt om nesebruk, slik at vi blir et Team
på tre en dag.
Lara: Den er grei. Gi meg litt tid.
Detektiv Snusen: OK!

En ekte detektivhund. Forbilde til Donald og Lara?

Jakten på Jack the Rabbit
Donald hadde blitt en del av Teamet til Detektiv Snusen, sammen med Lara.
Opptaksprøvene var harde, men han besto med glans.
I Røttervoldveien på Filtvet bor det en kanin. Den har grå pels og er meget
vakker.
Donald har hilst på Jack flere ganger, når han har gått forbi sammen med Mor
på tur.
Derfor er Donald ekstra viktig i dette oppdraget. Nesen hans er fininnstilt.
Jack har nemlig forsvunnet. Ingen vet hvor han er, og alle er lei seg. Har han
rett og slett rotet seg bort? Eller kan reven vært på besøk? Huff og huff!
Detektiv Snusen tar med Donald og Lara opp til skogen, som ligger like ved der
Jack bor.
Han sier: Vi begynner her!
Ikke for langt inn, takk. Da kan dere møte Trollet. Bruk nesene! Og husk å
markere (bjeffe).
Etter en stund kom Donald og Lara tilbake. Ingen Jack.
Da prøver vi nede ved elven, sa Detektiven.
Der er det mange planter med store grønne blader.
Elven lå nedenfor, og på den andre siden av huset hvor Jack bodde.
Ja, hva venter vi på?!
Kommanderte Detektiv Snusen.
Donald og Lara løp av gårde nedover mot elven. De var jo på jobb, og de visste
at uten resultat - ingen godbiter.
Det varte og rakk. De luktet og snuste.
Plutselig. Donald kjente lukten av Jack først. Han satt helt nede ved
elvebredden og spiste på noen grønne, saftige blader. Lykkelig.
Heldigvis for Jack at han ikke var en katt, for da hadde Lara glemt at hun var på
jobb. Og det kunne fort blitt et annerledes resultat.
Donald gjorde en meget god jobb. Jack skjønte at utflukten var over. Han
hoppet etter Donald på vei hjem. Lara dannet baktroppen.
Nok et oppdrag utført på vellykket vis.
Etter krav fra Donald og Lara ble det dannet et Firma, som heter:

DetektivByrået
Donald, Lara & Snusen

Johanne og Lara
De to har et meget spesielt forhold. Først og fremst fordi Johanne er
menneskemoren til Lara, og hun hadde et deilig og trygt fang å ligge i den
dagen hun reiste fra Kennelen, bare 8 uker gammel. Johanne er alltid der, og
det er lov å ligge i sengen sammen, om natten, hvis livet er litt ugreit. Eller hvis
det rett og slett er behov for å være tett sammen.
Nederst på siden ser du bilde av Johanne. Hun er en mester på det lille
kjøkkenet vårt, men alle får plass, når hun er i sving.
Alltid når Johanne lager noe godt – er jeg der. Hun kaller meg den lille
prøvesmakeren eller kjøkkenskriveren sin. Særlig liker jeg rå kjøttdeig,
pølsebiter og gulrøtter.
Til aftens eller frokost vanker det leverpostei eller deilig makrell i tomat. Hver
søndag får jeg et egg som er vispet sammen med olivenolje. Veldig godt! Og da
blir jeg visstnok enda blankere i pelsen.
Johanne tar formiddagsturen med meg etter at jeg har spist. Da har jeg ligget i
sofaen og slappet av etter morgentreff med Donald og det trengs!
Johanne har hatt flere boxere før meg og en schæfer, som het Pia.
Alle sammen har reist på 1. klasse, akkurat som meg.
Jeg tror jeg er en heldig hund!

Johanne har ikke alltid hatt når hun lager mat.

Bildekavalkade

Donald og Mor etter deilig sjøbad.

Lara og Donald på Feriekolonien i mai.

Mexico I
Både mammaen til Donald og pappaen til Lara har vært i Mexico. Donalds
mamma bodde i landet i 5-6 år. Hun skal fortelle i et senere kapittel om alle
opplevelsene sammen med boxeren Tontito, og hesten Vikinga.
Her kommer min lille historie om Mexico. Jeg har bare vært på noen korte
besøk. Men, det var et spennende land og et gjestmildt folk.
Mexicanerne lager mye god mat. For eksempel Tacos, Guacamole og
Enchiladas. Nam, nam…
Og så kan det være svært varmt, slik at du trenger bare shorts, sandaler og Tskjorte.
En ting som må nevnes, og som det var lett å se – det var stor forskjell på fattig
og rik. Ganske trist.
De rike har det veldig bra i dette landet, mens de fattige strever hver dag for å
få endene til å møtes. Og det går utover alle i familien.
På mine besøk så jeg også mange løshunder. De var hjemløse, og var på evig
jakt etter noe å spise.
Da tenkte jeg på hundene i Norge, hvor de aller fleste har det godt. De kan leke,
springe og glede seg over hver dag.
Donald og Lara hadde nok ikke hatt det så bra i Mexico hvis de bodde sammen
med en familie som var fattig.
Heldigvis er det ikke slik – de bor i Norge.

En glad mexicaner.

Mexico II
Denne historien begynner med et bilde av Vikinga.

En flott hest, som tilhørte Eva, moren til Donald.
For mange år siden bodde Eva på en stor rancho i Mexico. Hun hadde boxeren
Tontito og hesten du ser på bildet.
Landskapet var karrig, men, som du ser på bildet var det trær. Dem er det ikke
mange av i Texas, som du får høre om i neste kapittel.
Sol fra skyfri himmel så å si hver dag. Varmt, men selv om de red langt var det
vannhull. Oaser som det også heter. Både Vikinga og Tontito fikk drikke deilig
rent vann, og hvile seg i skyggen. Så begynte turen hjem.
Tontito var en boxer med kuperte ører og hale. Da ser de ofte litt skumlere ut.
Bildet på neste side er et eksempel på det.
Heldigvis får boxerne i Norge beholde både halen sin og ørene. Men, slik er det
dessverre ikke i alle land.
Donald og Lara har heldigvis både ørene sine og halene i behold!

Texas Lone Star
Både mammaen til Donald og pappaen til Lara har vært i Texas. Begge har bodd
der til sammen i flere år.
Dette kapittelet handler ikke om boxere, men om hester og slanger. Ikke
hageslanger, men ordentlige slanger. Både i Texas og Mexico er det mange
krypdyr. De er fine, men en skal passe seg!
I Texas er det mange store rancher (bondegårder). Der kan man leie hester og
ri på prærien. Først må du vise at du kan ri og å stelle en hest på riktig måte. Da
er alt i orden og rideturen kan begynne.
Hvis du vil være en ekte cowboy, må du ha hatt, vest og boots. Og det hadde vi.
Prærien er enorm, og det er varmt. Det er ingen trær, bare kaktus, og de kaster
ikke skygge. Derfor er det viktig å ta det med ro, slik at ikke hestene blir utslitt.
Vi hadde alltid med både vann, fór og mat.
Hestene merker med en gang om det er noe skummelt, akkurat som hundene.

Klapperslanger er de særlig vare for. Og de er det mange av. Og de er giftige.
Hvis de biter kan det gå dårlig for både mennesker og dyr.
Hestene stopper og tramper i bakken med forbena og nekter å gå videre når de
oppdager slanger. Da er det bare å snu og ri en annen vei.
Flere ganger opplevde vi dette på rideturene.
Når solen gikk ned, red vi tilbake til ranchen og stallet opp hestene.

En klapperslange

Elegi. Jeg tror jeg blir Gal – Donald er på Kennel.

Lara sier: Donald hvor er du – hvor?
det har snart gått en uke
hører du hva jeg sier!?

Jeg savner deg
vi to

jeg går sammen med Far på tur
og vi ligger i den store sengen hver natt
jeg helt inntil veggen
slik at vi begge får plass

han er veldig glad i meg
og jeg i han

Men, Donald
det er du som gjelder!

Lara

Love poem
Donald, my hero
finally you’re back
stay
please
do not leave me
ever again

Lara

Lara og Drømmene
springe i grønne enger sammen med Donald - fri
Fyrhaven, Feriekolonien og Fremadbanen
det er der det skjer
nesten hver dag – herlig

livet er her og nå – tenker Lara
menneskefaren til Lara tenker lenger
han tenker på evigheten

om natten når de sover
bytter de drømmer

det er bra for Far
han kan glede seg over hver dag
sammen med Lara

evigheten er her
allerede

sws
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Donald og Laras middagslur
Hver morgen treffes de i Fyrhaven. Dagens høydepunkt. Leken vil ingen ende
ta, men etter en god halvtime, ser menneskene på hverandre – og de blir enige
om at det er tid for morgenkaffe. Så går alle hjem, hvert til sitt.
Etter en time eller to er det tid for formiddagstur. Den gjør Donald og Lara hver
for seg. Da dreier det seg mest om snusing. En viktig tur. Har noe skjedd? Noen
nye spennende lukter?
Som regel er det alltid noe nytt å snuse på. Nye inntrykk.
Slik at når Donald og Lara kommer hjem etter disse turene er de godt fornøyde,
og det må tenkes.
Lara legger seg i sofaen. Donald legger seg på rommet sammen med Bamsen.
Og der ligger de til det er tid for ettermiddagstur.

Lara i sofaen

Donald med en labb på Bamsen, slik at den ikke faller ned.

Før middagsluren.

Donald og vennene på
Kobbeskjæret
Sommeren har kommet. Og det skal
bades. Akkurat denne dagen ble det
ikke morgenmøte med Lara, for hun
var syk og måtte en tur til Dyrlegen.
Men, Donald og Mor vet råd. Av
gårde til Kobbeskjæret.
Og hvem treffer de der: Freia, Odin
og Birk.

Freia svømmer utover

Freia skal lære gutta å svømme. Det
er ikke helt enkelt. Gutta liker best å
vasse – det er tryggest!
Freia gir seg ikke. Hun lokker på
herrene.
Helt vellykket ble det ikke denne
gangen. Men, hun fikk dem så langt
ut at de dukket.
Sommeren er lang, den har så vidt
begynt.

Birk, Odin og Donald

Derfor kan det hende at Freia lykkes
med svømmekurset sitt.
Hun er en meget dyktig instruktør.
Og Kobbeskjæret ligger og bader i
sol,
dag etter dag.
Nok svømmetrening for i dag!

Bildekavalkade

Donald på Dampskipsbryggen.

Lara og hennes gode venn Lars.

Middagslur i varmen. Donald og
Mor.
Lara og pinnsvinet.

Donald og tante Astrid.

Donald og Ellen på moloen.

Basketballkamp på Feriekolonien.

Donald spiller golf.

Etterord
Bok 2 om Donald og Lara er dermed ferdigskrevet.
Så får vi se hva de finner på. De treffes nesten hver morgen, og det kan fort bli
nye historier.
Donald og Lara er to unge friske hunder. Ville og glade er de også.
Alt kan skje!
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