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ریتا حیوان خانگی می خواست، ولی مادرش گفت: »نـــــــــــــه! آن ها بدبو و پرخورند. 
مدام باید دنبالشان راه بیفتی و تمیزکاری کنی و ببری شان گردش.«

ریتا گفت: »خودم همه ی کارهایش را می کنم. لطفًا!«
مادرش گفت:»خیلی خب! فقط یکی که خیلی جمع وجور باشد.«



چند روز بعد، مادر ریتا یک شیشه مربا به او داد و گفت: 
»بیا، این هم کک کوچولویت، هارولد.«

ریتا غرولند کرد: »ای بابا! حتی نمی توانم ببینمش.«

عمو اریک بچه قورباغه ای به دستش داد و گفت: »قورباغه ها حیوانات خانگی شگفت انگیزی اند. 
بعضی وقت ها اگر بو سشان کنی، به شاهزاده تبدیل می شوند.«

ریتا با اخم وَتخم گفت: »من شاهزاده نمی خواهم. حیوان خانگی می خواهم.«





ریتا تصمیم گرفت خودش یک حیوان خانگی دست و پا کند. برای همین به باغ وحش رفت. 
همین که به قفس کرگدن رسید، باران گرفت.
کرگدن غرغرکنان درآمد که: »از باران متنفرم.«

ریتا ازش پرسید: »می خواهی با من به خانه مان بیایی؟ آنجا خشک است.«
کرگدن، همین طور که به زور از الی میله های قفسش رد می شد، گفت: »بله. خیلی هم ممنون.«





ریتا کالهش را سر کرگدن گذاشت و کتش را هم روی او انداخت
 تا نگهبان باغ وحش او را نشناسد...


