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Cześć! Jestem Julka. Mam dziesięć lat.
I jestem prawie weterynarką!
Na pewno zastanawiacie się, jak ktoś, kto
ma tylko dziesięć lat, może być prawie
weterynarzem. A to bardzo proste. Moja
mama jest weterynarką. Przyglądam się jej
pracy i często jej pomagam. I wiecie,
to wcale nie jest
takie trudne…

ROZDZIAŁ
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Weterynarze uwielbiają wiosnę
Wstałam bardzo wcześnie. Chelsea
jeszcze śpi, a mamy jechać na wizytę
domową z moją mamą. Mama często
teraz zagląda do gospodarstw w sąsiedztwie, ponieważ jest wiosna, wiele
zwierząt oczekuje potomstwa i trzeba im
pomóc.
Pierwszy przystanek mama zaplanowała w gospodarstwie Brownów, gdzie
mieszka nasza przyjaciółka, Maisy.
Mama będzie tam jeździła wiele razy
w najbliższych tygodniach, bo wszystkie
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krowy spodziewają się cieląt i niektóre

– Chelsea, wstawaj wreszcie.

z nich będą potrzebowały naszej pomocy,

Szturcham przyjaciółkę dużym pal-

szczególnie te, które mają rodzić po raz

cem od nogi, upychając jednocześnie

pierwszy.

ostatnie rzeczy z wyposażenia do torby

Są wakacje i razem z Chelsea zostały-

z moim zestawem weterynarki. Tak

śmy zaproszone na farmę na cały tydzień.

naprawdę to skrzynka wędkarska taty,

Jedzie też z nami mój brat Maks, bo

ale na pewno nie będzie miał nic prze-

Maisy ma brata w jego wieku, który tak

ciwko temu, żebym ją pożyczyła. Chelsea

samo uwielbia dinozaury. Nuda…

śpi na materacu obok mojego łóżka.

Wydaje mi się, że pan Brown cieszy

Widzę tylko jej jasne włosy wystające

się, że zostanę u nich przez tydzień. Zna

ze śpiwora. Dookoła leżą rzeczy, które

moje doświadczenie jako prawie wete-

musiałam usunąć z podłogi, by zrobić jej

rynarki i wie, że przypilnuję pewnych

miejsce. Przy okazji koło jej głowy zna-

spraw, kiedy mama będzie jeździła do

lazłam pęsetę, którą teraz dokładam do

innych gospodarstw.

torby.

– Julka, jesteś już gotowa? – Mama
puka do moich drzwi.
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Chelsea siada i z zaspanym uśmiechem zdejmuje sobie z twarzy pasmo
3

włosów. Od razu wygląda tak, jakby

koszulkę, trochę bielizny i szczoteczkę

właśnie przez godzinę szykowała się

do zębów. Nie mam czasu szukać torby.

w łazience. Jej różowa walizka w kwiatki

Wrzucam swoje rzeczy na wierzch,

stoi przy drzwiach, a na wierzchu leży

gdy tata już niemal zamyka bagażnik.

schludnie złożone ubranie przygotowane

Spogląda na mnie i kręci głową, bo moja

na dziś. Jak ona to robi?

szczoteczka wylądowała gdzieś między

Szybko się ubieramy i zjadamy po
miseczce płatków. Mama i tata są już na

dinozaurami. A potem zauważa mój
zestaw weterynarki.

zewnątrz i pakują sprzęt lekarski mamy.

– Czekaj! – mówi. – Czy to nie moja…

Maks kłóci się z tatą o to, ile wolno mu

– No chodź, Julka! – woła mama

zabrać pudełek z dinozaurami. Mijam

z fotela kierowcy. – Musimy już jechać.

ich i wkładam do bagażnika swój zestaw
i walizkę Chelsea.

Patrzę na tatę i rozkładam ręce.
Zamyka bagażnik z westchnieniem.

– Nie bierzesz żadnych ubrań? – pyta
Chelsea.

Machamy mu na pożegnanie
i ruszamy w drogę. W te wakacje

– Ojej! – Rzucam się pędem z powrotem do domu i chwytam parę dżinsów,
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nauczę się mnóstwa rzeczy potrzebnych do tego, żeby zostać weterynarką.
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