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SZÁNHÚZÓ KUTYÁK

Nemzetközi Pedigré Szakaszverseny a 
világ egyik legrangosabb szánhúzó

versenye: 800  kilom éternyi rohanás 
W yom ing hegyein át. A bátorság és a ki
tartás e 12 napos próbájára mindig január
ban kerül sor. Az idén egy újonc is elindul, 
hogy összeméije erejét a sportág legjobb
jaival. A mindössze 15 éves R achael 
Scdoris a legfiatalabb hajtó, csapata mégis 
együtt futhat a legjobbakkal.
A szánhúzó kutyák valóságos vontató
gépek: csak úgy repülnek a havon. Bár 
„csupán” háziállatok, mégis olimpiai szintű 
sportolók, akik naponta 100-110 km -t is 
képesek futni. A falka vezetője, Johnny, 
fajtája egyik legjobbika. Teljesítménye sok 
generációnyi tenyésztés és sok ezer kilo
méternyi edzés eredménye. Amint Johhny 
és a többi kutya a szánt a Sziklás-hegység 
felé húzza, Rachael végre megvalósíthatja 
álmát, amire hároméves kora — első szán
húzós élménye -  óta vágyott. Az álom a 
Bachelor-hegy mellett fekvő Oregonban 
született. A lány családjának birtoka közel 
száz — főként husky-keverék — kutya ott
hona. Ezek a hobbiállatok a világ talán 
legjobb szánhúzó kutyái. A farm elsőrangú 
sportolók képzésére szakosodott.
Johnny is itt él társaival. O  Rachel szánjá
nak vezetője. Johnny tökéletes eb egy ilyen 
rendkívüli elszántságú, fiatal hölgy számára. 
M ialatt a többi tinédzser szórakozik, 
Rachael azért hajt, hogy az állóképessége a 
lehető legjobb legyen a verseny idejére.
A wyomingi verseny alatt Johnny és csapa
ta gyakran akár 3300 méter magasra is fel
hág, hogy aztán ismét leereszkedjen a szer
pentinekkel és kilencven fokos kanyarok
kal teli ösvényeken. És a csípős szél állandó 
kísérőjükül szegődik. A legtöbb éjszakát a 
hajtők fedél alatt töltik, a verseny során 
azonban háromszor a szabad ég alatt kell

hálniuk. A versenyzők fáznak, kimerültek 
és éhesek. A kutyák falánkul esznek. Érzé
keny mancsaikat különleges kenőccsel 
ápolják. D e vajon mitől olyan különleges 
Rachael a többi hajtó között? N em  csupán 
azért, mert ő a legfiatalabb versenyző, ha
nem azért is, mert gyakorlatilag teljesen 
vak. Minden lépésére, minden mozdu
latára Johnny vigyáz. Rajta múlik, merre 
indul el a szán, merre halad tovább, és 
hogy képes lesz-e befutni a célba.

Szerencsére Johnny rendkívül megbízható, 
így Rachelnek nem kell tartania a ver
senytől. Vajon sikerül-e a világ 22 legjobb 
versenyzőjével felvenniük a harcot?

Megtudhatják a National Geographic 
Channel január 15-i műsorán, 
este 7.00-kor.
Január 15., 19.00, 
ismétlés másnap 8.00, 13.00
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