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North oraz jej trójka towarzyszy uciekali przed doktorem już od dwóch dni. Doktor uparcie ścigał wilki swoim
nowoczesnym jeepem na energię słoneczną. Wilki powoli docierały do granicy parku Yellowstone. Gdy
przekroczą granicę, będą bezpieczni. Ale cieszyła się zbyt wcześnie. 

Nagle zza rogu wyjechał doktor z pistoletem na strzałki z środkiem usypiającym. North już jakiś czas żyła z
ludźmi i przewidziała, co zrobi doktor. Szybko powiadomiła wilki, co mają robić. Tak jak przewidziała North,
doktor najpierw zaczął strzelać do niej, a miał tylko cztery pociski. Na trafienie North doktor zmarnował trzy
pociski. Wreszcie North, trafiona pociskiem, uciekła w niedostępne dla doktora miejsce, gdzie  padła uśpiona.
Czwarty pocisk doktor zmarnował na samcu, który akurat w czasie wystrzału schował się za drzewo i uniknął
pocisku. 

Po czterech godzinach North zaczynała się budzić. W ucieczce przed doktorem schowała się w jaskini, gdzie
tylko ona mogła wejść. Reszta wilków czekała na zewnątrz. Gdy North doszła do siebie, wilki wyruszyły w
dalszą drogę. Do granicy parku został tylko kilometr. Po przekroczeniu granicy wilki znalazły dla siebie dużą
jaskinię - norę niedaleko rzeki i daleko od granicy parku, aby doktor nawet jakby powrócił, nie mógł ich porwać
ani skrzywdzić.

Niedługo ciąg dalszy!

Helena Żarska

Wilk! Pixabay
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Dzień kota i ciekawostki

Trendy z Tik Toka, które są
głupie i niebezpieczne

Dnia 17 lutego był Światowy Dzień Kota. My z racji
tego, że tak lubimy te zwierzęta, postanowiłyśmy
napisać o nich kilka ciekawostek:
 
Mruczenie kota ma właściwości lecznicze, ponieważ
łagodzi stres oraz obniża ciśnienie.

Istnieje serial "Siedem życzeń" z 1984 roku
opowiadający przygodę chłopca - Dariusza i kota -
Rademenesa -- polecamy :)

Koty potrafią obracać uszy o 180 stopni.

Kicie nie czują słodkiego smaku.

Potrafią biec z prędkością 49 km/h.

Właściciele kotów mogą żyć 5 lat dłużej.

Koty są dobrym rozwiązaniem w walce z depresją i
samotnością.

Posiadanie kota zwalcza ryzyko zawału nawet o
30%.

AM&SW

:)

Ludzie zaczynają streamować podczas jazdy autem i
popisują się szybką jazdą oraz niebezpiecznym
wymijaniem innych samochodów. Jest to
niebezpieczne nie tylko dla kierowcy, ale także dla
innych. W niektórych przypadkach doszło nawet do
wypadków.

Niektóre osoby, widząc dzikie zwierzę, zaczynają je
straszyć. Inni zwabiają je jedzeniem i je karmią, nawet
jeśli jest to nielegalne.

Nastolatkowie chodzą po mieszkaniach i domach,
puszczają głośno muzykę i uderzają z całej siły w
drzwi, czasami nawet je wyważając.

Ludzie jeżdżą samochodem i strzelają do
przechodniów z pistoletu żelowymi lub wodnymi
kulkami.

Anonimki<3

:)

Pixabay
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Perú

Stereotypy o dziewczynach 
i chłopakach

Perú to kraj zlokalizowany w Ameryce Południowej.
Oto kilka faktów o tym państwie:

× Pełna nazwa Peru po hiszpańsku brzmi "República
del Perú".

× Nie ma dostępu do równika, ale brakuje mu do
niego 5 km w linii prostej.

× Mieszka tam ok. 33 mln ludzi.

× Jest to trzecie co do wielkości państwo po Brazylii i
Argentynie oraz drugi co do wielkości kraj andyjski po
Argentynie.

× Stolicą Peru jest Lima.

× Peru uzyskało niepodległość od Hiszpanii
28.07.1821 r.

× 12 lutego 1945 roku państwo wypowiedziało wojnę
III Rzeszy i Cesarstwu Japonii.

× Najwyżej położonym miastem Peru jest La
Riconada, miejscowość położona jest 5100 metrów
nad poziomem morza. Naukowców zaciekawiło, jak
możliwe jest życie na takiej wysokości. Okazuje się,
że rdzenni mieszkańcy nie posiadają 5-6 litrów krwi
(tak jak przeciętny dorosły człowiek), tylko 8 l.

× Peru można podzielić na 3 krainy geograficzne:
‣ Costa (wybrzeże);
‣ Sierra (góry);
‣ Selva (dżungla)

kapibara baranina

Machu Picchu

Dorośli dalej uważają, że dziewczynki powinny być
ułożone, ładnie ubrane i spokojne albo każdy
chłopak powinien grać w piłkę. Najgorsze jest to, że
do teraz np. niemiłe zachowania chłopców w stronę
dziewczynek lub na odwrót w najczęściej
przedszkolu są usprawiedliwiane zdaniem "Dokucza
ci, ponieważ bardzo cię lubi", co jest nieprawdą.

Wiem, że już nie raz ktoś pisał o tym artykuł, ale
uważam, że i tak ten temat jest bardzo potrzebny i
więcej osób powinno wiedzieć o tym, że takie rzeczy
to stereotypy i nie trzeba się ich trzymać.

L.

Stereotypy
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O Dniu Kobiet

:)

Dzień Kobiet obchodzimy co roku 8
marca od 1910 roku, ale pierwszy
w historii został uczczony 28 lutego
1909 roku, ustanowiony przez
Socjalistyczną Partię Ameryki. Ale
skąd wzięło się to święto i jaka
historia się za nim kryje?

Początki Międzynarodowego Dnia
Kobiet wywodzą się z ruchów
robotniczych w Ameryce Północnej
i Europie. Najwcześniejsze
obchody  zostały zorganizowane
przez Socjalistyczną Partię
Ameryki zgodnie z propozycją
Theresy Malkiel, która była
amerykańską działaczką
związkową, sufrażystką czyli
aktywistką walczącą o prawa
wyborcze i równouprawnienie dla
kobiet. 

W sierpniu 1910 roku
zorganizowano Międzynarodową
Socjalistyczną Konferencję Kobiet
przed posiedzeniem generalnym
Drugiej Międzynarodówki
Socjalistycznej w Kopenhadze i w
Danii. Niemieckie delegatki Clara
Zetkin, Käte Duncker, Paula
Thiede i inne, zainspirowane
częściowo przez amerykańskie
socjalistki, zaproponowały
ustanowienie corocznego 

"Dnia Kobiet". Miał on na celu
rozpowszechnianie idei praw
kobiet oraz budowanie
społecznego wsparcia dla
powszechnych praw wyborczych
dla kobiet.  W konferencji udział
wzięło ponad 100 uczestniczek z
17 krajów. Ustanowienie Dnia
Kobiet zostało przyjęte przez
anonimowe głosowanie.

W latach 1913 i 1914 podczas
Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbyły się demonstracje 

antywojenne. Tego dnia święto
było obchodzone po raz pierwszy
w Rosji. Dzień Kobiet był też
obchodzony w innych krajach.

W Polsce pierwszy Dzień Kobiet
obchodzony był 24 marca 1924
roku, ale w latach 80 uważano to
święto za "przymusowe", a w roku
1993 r. Dzień Kobiet przestał być
uznawany za święto państwowe.

Kapibara Flam, Anonimka
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