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בשנת  1790באוניית "פיט" של חברת ספנות
מזרח הודו נשלח ללונדון נמר במתנה למלך
ג'ורג' השלישי .היה זה גור נמרים בן שישה
שבועות בלבד ,בעל עור צהוב-שחור ובעל גזרה
יפה כפי שרק נמר יכול להיות .באותן שנים לא
היה מעבר לאירופה דרך הים האדום והאוניות
הפליגו סביב אפריקה ודרך האוקיאנוס האטלנטי.
ההפלגה לקחה חודשים רבים ,במיוחד כאשר
הרוחות נשבו כנגד .בתנאים אלה נהגו לבחור
היטב את הנוסעים שאתם היה צריך לחיות ביחד
במשך זמן רב.
הנמר מצא מקומו על סיפון האונייה ,נתנו לו
להסתובב חופשי ולשחק עם כל אחד שהיה לו
זמן לכך .הוא אהב לישון עם המלחים בערסלים
שלהם ולעתים שימש ככרית לראשם של אלה

שנחו על הסיפון .מדי פעם ,אם לשם שעשוע או
כי טבעו היה כזה ניסה לגנוב חתיכת בשר אם
מצא לכך הזדמנות .פעם הטבח תפס אותו על
חם ,לקח את הבשר ישר מפיו ונתן לו מכות על
הגניבה .אך הנמר לא התנגד ,לא ניסה לנשוך
וקיבל את העונש בהכנעה .לעתים הוא נהג לרוץ
לחרטום האונייה ועמד שם זמן רב מביט על הים.
הוא גם טיפס על כל מקום באוניה .בדרך כלל
חיפש חברה להרפתקאות שלו ובמיוחד אהב את
הכלבים הרבים שהיו על הסיפון .הם רדפו זה את
זה ,התגלגלו כמו גורים קטנים והתיידדו היטב
במשך עשרת החודשים שלקחה ההפלגה.
כשהספינה הגיעה ללונדון הנמר נלקח ישר
לארמון "טוור" שם היה גן החיות בזמן הזה.
השינוי לא השפיע עליו והוא התרגל לחברת
העובדים בגן החיות ,כך שאלה חיבבו אותו כמו
קודם המלחים.
אחרי אחד-עשר חודשים ,כשהנמר הגיע כבר
לממדים של חיה מבוגרת הכניסו לכלוב שלו כלב

טרייר קטן .רוב הנמרים היו מיד טורפים את
הכלב ,אך הנמר הזה ,שזכר כנראה את חבריו
הכלבים מההפלגה בים ,נהג שונה .הוא שמר על
הכלב וליקק אותו מדי פעם ,כשהוא משגיח לא
לפגוע בו בלשונו המחוספסת .בדרך כלל הכלב

קיבל אוכל בנפרד ,מחוץ לכלוב ,אך לפעמים
נשכח הדבר ,ואז הטרייר ניסה לאכול מהאוכל
של הנמר ,אלא שלזה הנמר כבר לא הסכים
ודחה את הכלב בהחלטיות.
הטרייר נלקח מהכלוב אחרי מספר חודשים
ובמקומו הוכנס כלב אחר וקטן מאוד .הנמר

הופתע אבל קיבל אותו בלי תגובה כלשהי וגם
ליקק אותו ,דבר שהבהיל מאוד את הכלב .אך
אחרי מספר ימים גם הכלב התרגל לשכן שלו ,רץ
סביבו תוך נביחות ואפילו נשך את רגליו .הנמר
לא התנגד לכך כי יתכן ולא יכול בכלל להרגיש
נשיכות כאלה.
שנתיים אחרי שהנמר הוכנס לגן חיות ביקר אצלו
טבח האונייה ,זה שפעם העניש אותו על גניבת
בשר .הנמר זכר אותו וקיבל אותו בשמחה.
הטבח ביקש להיכנס לכלוב ,אך עובדי הגן
התנגדו ,כי ראו בכך סכנה גדולה .למרות זאת
הטבח ניכנס לכלוב וברגע שפתח את הדלת
הנמר קפץ עליו ,התחיל לקק את ידיו ולשפשף
בראשו את כתפיו של האיש .כאשר אחרי שעה
הטבח רצה לעזוב הנמר כמעט מנע ממנו הדבר,
כאילו רוצה להשאיר אתו לתמיד.
אך לא כל הנמרים אפשר לשפוט לפי התנהגות
של הנמר הזה.

