Ернест Сетон-Томпсон
Доміно
Переказ
У Голдерських горах, неподалік від річки
Шобан, серед фермерських господарств жила
родина лисиць. Батько-лис носив їжу з далеких
ферм, щоб уберегти власну нору від мисливців і
собак, а мати-лисиця піклувалася про безтурботне
дитинство лисенят.
Одного разу сім’ю помітив молодий фермер
Абнер Джюкс. У нього було цуценя Гекла, яке мало
стати «найкращим псом у всьому штаті». Саме він і
налякав лисяче сімейство. Але досвідчений
лис-батько відвів собаку від нори. Серед лисенят
сильно виділявся чорномордий на ім’я Доміно.
Саме цього дня він дізнався, що таке страх.
Якось одного разу батько-лис відправився за
здобиччю до ферми Бентона. І сталося так, що діти
фермера натрапили на його слід. В той день вони не
змогли дістати лисиць із нори і вирішили прийти на
наступний день. Тієї ж ночі мати-лисиця почала
переносити дітей до іншої схованки. Вранці
повернулися хлопці і підірвали камінь під яким
була нора, лисенят, яких батьки не встигли забрати,
було поховано живцем. Кілька наступних днів мати
і батько приходили і намагалися відрити нору і

врятувати дітей, але потім кинули безнадійні
спроби.
Нову нору вирили в милі від старої, діти
набиралися сил і зростали, але більше всіх
виділявся Доміно, він був дуже сміливим, швидким
і спритним. Його шерсть з кожним днем ставала все
чорнішою.
Одного разу під час тренувань лисенят, на їх
слід вийшла собака і схопила брата-здорованя. На
наступний день не повернувся батько з полювання.
Через деякий час мати і сестра перестали
спілкуватися з Доміно і він почав життя
лиса-одинака.
З кожним днем Доміно ставав розумнішим,
обережніше і красивіше. Він зрозумів на скільки
вода і скелі можуть допомогти при порятунку від
переслідувачів. До зими Доміно став чорно-бурим
лисом, такий окрас був дуже рідкісний і високо
цінувався серед мисливців.
За цей час підросла й Гекла і перетворилася на
злу собаку. Вона часто намагалася зловити Доміно,
але він завжди виходив переможцем.
Кожне переслідування робило Доміно
розумнішим, швидшим й обережнішим, він уже
вважався найшвидшим лисом в окрузі. Доміно на
стільки добре навчився полювати, що практично
ніколи не повертався без здобичі. У лисиць та
інших тварин територія поділена між собою і ніхто
з чужинців не мав права перетинати її.

