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Hunden Madison overlevde skogbrannen
i California – ventet foran det utbrente

huset da eieren kom tilbake
Mye tyder på at vakthunden Madison passet eierens hjem mens

skogbrannen herjet.

Den voldsomme skogbrannen som herjet de nordlige delene av California i

flere uker i november krevde 87 menneskeliv.

Minst 52.000 mennesker er blitt hjemløse. Aller hardest rammet ble byen

Paradise nordøst i San Francisco, som brant helt ned til grunne.

Andrea Gaylor er en av dem som mistet hjemmet sitt i Paradise. Hun flyktet

fra flammene 8. november, men fikk ikke med seg hunden sin Madison.

Gaylor ba derfor redningsmannskapene om å holde utkikk etter den. Etter

noen dager fikk redningsarbeideren Shayla Sullivan øye på hunden i

nærheten av hjemmet sitt, skriver nyhetsbyrået AP.

Passet eiendommen

Madison, som er trent til å holde vakt utenfor huset, holdt seg på avstand og

ville ikke bli med den ukjente redningsarbeideren. Sullivan satte derfor

regelmessig ut mat og vann til hunden, helt frem til Gaylor fikk vende tilbake

til den utbrente eiendommen denne uken, ifølge AP.

Fredag ble Madison gjenforent med eieren sin. Hunden har altså

tilsynelatende holdt vakt ved ruinene av hjemmet sitt i nesten en måned.

– Man kan ikke be om et bedre dyr. Forestill deg lojaliteten som ligger i å

vente i de verst tenkelige omstendigheter, sier Andrea Gaylor til TV-kanalen

ABC10.

Møtte broren igjen

Redningsarbeider Sullivan fant også ut at Madisons bror, Miguel, hadde blitt

tatt hånd om over hundre kilometer unna. Nå er også de to brødrene

gjenforent.

– Deres instinktive jobb er å passe på flokken, og vi en er del av den. Det er en

beroligende følelse, sier Gaylor.
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Den anatolske gjeterhunden Madison overlevde skogbrannen i Paradise.
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Madison er nå gjenforent med eieren Andrea Gaylor.
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Fikk du med deg disse sakene fra verden?

Sist gang den forventede
levealderen i USA raste som den
gjør nå, var landet rammet av både
spanskesyken og første verdenskrig.

Kan Russland invadere Nord-
Norge? – Vi har ikke en sjanse,
svarer russerne.

Russlandsetterforskningen gikk
nettopp inn i en ny fase. Donald
Trump jr. har grunn til å være
nervøs.

Her kan Kennedy-nevø gi Saudi-
Arabia en daglig, ubehagelig
påminnelse om Khashoggi-drapet

Egyptisk filmstjerne for retten for
«usømmelig» antrekk

Da de norske pengene til demokrati
og menneskerettigheter skulle deles
ut, trakk polakkene seg i protest.

annonse

 LES OGSÅ

KrF går mot Regjeringen
– sikrer foreldre til syke
barn pleiepenger på
ubestemt tid

Tusener i fakkeltog
hyller fredsprisvinnerne
i kveld

Norbye ferdig i TIL

Ap festet på Continental
og Plaza – Høyre og Frp
vil ikke si hva de brukte
12,8 millioner
skattekroner på

For syv år siden år siden
reiste storebror på
prøvespill i engelsk
toppklubb. Nå får
lillebror samme sjanse

Viking forlenget med to
spillere, skal hente tre
nye
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