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7

Je nádherný jasný den a Shep se prochází ko-

lem stáje. Tenhle australský ovčácký pes život  

v Horselandu prostě miluje.

Pro lidi je to dokonalé místo, kde se dají ustá-

jit, hřebelcovat a cvičit koně. Kromě toho zde 

taky můžete najít nové kamarády a prožívat ne-

uvěřitelná dobrodružství.

Pokud jde o koně, dostává se jim zde té nejlep-

ší péče a mohou si tady vytvořit krásná přátel-

ství se svými jezdci. A je to také úžasné místo na 

povídání o všem, co se právě kde šustlo, neboť  

První kapitola
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8 9

v Horselandu umí všechna zvířata mluvit, aniž 

by o tom měli lidé sebemenší tušení.

Pro Shepa je tenhle ranč domovem. Má na 

starost, aby se koně chovali, jak se patří, a ti ho 

opravdu respektují, i když s ním pokaždé nesou-

hlasí. Se sedmi koňmi – z nichž každý má svou 

vlastní hlavu – se Shep vskutku ani chvilku ne-

nudí.

„V Horselandu se opravdu pořád něco děje,“ 

říká Shep kočce Angoře. Právě vyšel zpoza rohu 

stodoly a vidí, jak si načechraná šedivá kočka 

hoví na hromadě několika balíků slámy úplně 

nahoře.

Angora zívne a protáhne se. „Jóóó,“ odpoví 

kysele. „Všude tolik shonu. Kočka si nemůže ani 

na chvilku zdřímnout.“ Pak seskočí dolů a přidá 

se k Shepovi.

Shep se na ni shovívavě podíval a usmál se. Ví, 

že dovede být hezky protivná. „Trochu zvesela, 

Angoro,“ vybídne ji. „Venku je nádherně.“

Už se chystali odejít, když se Angora náhle za-

stavila před obrovskou špinavou louží.
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„Co je tak krásného na tom, když mám v cestě 

velkou kaluž plnou bláta?“ zareptá Angora otrá-

veně.

„Tak ji projdi,“ navrhne Shep.

Angora se vyděsí. „To si snad děláš legraci!“ 

vyhrkne. Představa, že by byla celá mokrá a špi-

navá, se jí ani trochu nezamlouvá.

„Je to jenom trocha bláta. Tak pojď, ty straš-

pytle,“ dobírá si Shep kočku. „Zkus to!“

Angora přimhouří oči. Zbožňuje, když se může 

předvádět a chystá se zvednout hozenou rukavici. 

„Ty si myslíš, že to nezvládnu? Tak se dívej!“ Pak 

o kousek couvne a s dokonalou kočičí elegancí 

přeskočí blátivou kaluž. „Cha! Teď jsem ti to uká-

zala!“ zavolá na Shepa a jde si dál po svých.

Shep se jenom sám pro sebe usměje, ale to už 

se k němu blíží prasátko Teeny.
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„Ahoj, Shepe,“ zdraví prasátko. „Máme dnes-

ka ale hezký den, co říkáš?“ Pak se podívá na 

blátivou kaluž. „Fuj... to je ale špína.“

„To je jenom, bláto, Teeny,“ uklidňuje prasát-

ko Shep. „Čeho se bojíš?“

„Já se ničeho nebojím,“ odpoví Teeny. „Jenom 

prostě nemám moc ráda bláto.“ Zavrtí hlavou. 

„Prostě ho nemám ráda.“

Teeny je zvláštní prasátko. Nemá rádo špínu!  

A tak si tohle vynalézavé prasátko přistrčí prk-

no, položí ho přes louži a udělá si tak most.

Shep se směje, když vidí, jak si prasátko po-

radilo. Teeny zavrtí ocáskem s růžovou mašlí 

a přejde po prkně přes kaluž, zatímco Shep se 

přes ni v klidu přebrodí.

Když jsou oba na druhé straně, Shep prohlá-

sí: „Není nic špatného na tom, když máš strach. 

Všichni z nás musí v životě čelit různým výzvám. 

Jde jen o to, jak si s nimi dokážeš poradit.“ Shep 

se v myšlenkách vrací k minulosti vzdálené jen 

několik dnů. „Což mi připomíná chvíle, kdy mu-

sela takový strach překonat Molly...“
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„Máš to, Molly?“ zeptala se Sarah.

„Ano, už to skoro je,“ odpověděla Molly a po-

ložila břevno na dva podstavce ve tvaru písmen 

„X“. Dívky pomáhaly v jízdárně chystat překáž-

ky na nácvik skoků.

Sarah Whitneyová a Molly Washingtonová byly 

dvě dívky, které v Horselandu trénovaly s koňmi 

a také se o ně staraly. Pokud šlo o jejich původ, 

nemohly se od sebe snad už více lišit. Sarah po-

cházela z hodně zámožné rodiny, zatímco rodiče 

Molly patřili k nižší střední třídě. Holkám to ale 

Druhá kapitola
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bylo jedno a díky lásce ke koním se z nich staly ka-

marádky.

Na jiném místě jízdárny měli plné ruce práce  

s přípravou překážek Alma Rodriguezová a Bai-

ley Handler. Na každou stranu proutěné pře-

kážky bylo třeba umístit čtyři břevna.

„Mám to,“ oznámila Alma, která právě uložila 

poslední kládu na straně, kde stála.

I Bailey položil poslední břevno na své stra-

ně překážky a otřel si čelo. I když jeho rodičům 

Horseland patřil, musel si Bailey odpracovat 

svůj díl stejně jako ostatní. Naštěstí mohl taky 

hodně často jezdit na koni, takže se mu všechna 

tahle dřina vyplatila.

„Tamhle zbývá ještě jedna překážka, kterou 

musíme připravit,“ vydechl zmoženě Bailey. 

Otočil se a všiml si dvou dívek, které nečinně po-

sedávaly na ohradě. „To je typické. Chloe a Zoey 

si jen tak sedí, zatímco všichni ostatní tvrdě 

makáme.“

Chloe a Zoey byly mimořádně bohaté a roz-

mazlené sestry, které si myslely, že jsou něco 
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víc než ostatní. Že by mohly ostatním třeba po-

moct, je nikdy ani ve snu nenapadlo.

Alma se podívala na Chloe a Zoey a obrátila 

oči v sloup. Vůbec ji jejich chování nepřekva-

povalo. Ačkoli se od svého tatínka, který dělal 

na Horselandu správce, už naučila, jakou cenu 

má těžká práce, věděla, že Chloe a Zoye by nikdy 

pomoc nenabídly.

Uprostřed jízdárny kontroloval přípravy Will 

Taggert. Bylo mu čtrnáct, ze všech jezdců byl 

nejstarší, a protože měl nejvíc zkušeností, dostal 

od dospělých vše na starost. Dnes měl ostatní 

učit skoky.

„Všechno už je skoro připravené,“ ohlásil.

Všichni se usmívali. Nemohli se dočkat, až za-

čne výcvik. Vždyť už za pár dní se měly konat 

závody!

Shep, Angora a Teeny seděli ve stínu rozloži-

tého stromu a pozorovali ruch v jízdárně.
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„Co se to děje, Shepe? K čemu ten zmatek?“ 

zeptalo se prasátko Teeny a samým vzrušením 

pobíhalo do kolečka. „Pořád tady někdo někam 

skáče.“

Shep se podíval na rozrušené prasátko a usmál 

se. „Ty si myslíš, že tohle je nějaké skákání? Tak 

to ještě chvilku počkej. Děti se připravují na 

soutěž ve skoku,“ vysvětloval.

Angoře v očích prohnaně zablýsklo. „A jestli si 

nedají pozor, tak to bude soutěž v padání,“ pro-
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hlásila a zahihňala se. Angora zbožňovala drama. 

Shep zavrtěl hlavou. „Angoro! Nebuď tak zlo-

myslná,“ vyhuboval jí.

Angora na psa uštěpačně pohlédla. „Hele, oba 

to víme stejně dobře – kde se skáče, tam se i padá.“ 

Sarah a Bailey zatím vlekli ze stájí k jízdárně 

poslední překážku. Všichni koně stáli v boxech  

a pozorovali je. Jakmile chlapec s dívkou zmize-

li, začali si koně vzrušeně povídat.

„Já zbožňuju soutěže ve skoku,“ vyhrkl Azték 

a v očích se mu zablýsklo. Tento kiger mustang 

byl kůň Baileyho a podobně jako jeho pán milo-

val i on riziko. „Skákat přes všechny tyhle pře-

kážky, cítit vítr v hřívě... to je opravdová jízda! 

Nemůžu se už dočkat!“ zaržál a energicky poho-

dil hřívou.

„Jen se na to moc netěš, Aztéku,“ ozval se ze 

svého boxu Chili. Tenhle hřebec, šedý holand-

ský plnokrevník, patřil Chloe. Stejně jako jeho 

paní se také Chili dokázal chovat domýšlivě  

a škodolibě. „Pokud tuhle soutěž někdo vyhraje, 

tak to budu já,“ prohlásil.
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Na opačné straně stájí se grošovaná klisna 

Button, která patřila Almě, podívala na Calypso 

ve vedlejším boxu. „Chili o své sebevědomí po-

řád ještě nepřišel,“ poznamenala potom.

Button i Calypso věděly, jak namyšlený Chili 

je. Pak se ale Calypso zatvářila ustaraně. „Kéž 

bych mohl totéž říct taky o Molly,“ prohodila 

skvrnitá klisna plemene appaloosa. „Moc jsme 

toho spolu nenaskákaly. Myslím, že má možná 

strach... A z toho mám zase obavy já.“ 

„Ale Calypso, to bude v pohodě,“ konejšila ji 

Button. „Že mám pravdu, Scarlet?“

Button se podívala na Scarlet, která jí odpově-

děla pokývnutím hlavou, a pak se zase obrátila  

k ostatním. Černá arabská klisna vzápětí tiše 

bolestně zasténala.

„Já jenom doufám, že Sarah nezklamu,“ po-

steskla si Scarlet sama pro sebe a ustaraně za-

třásla hlavou.

Button a Calypso si vyměnily pohledy. Co asi 

Scarlett trápí? A proč se s tím nechce svěřit?
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Když byla jízdárna konečně připravená, zamí-

řily děti nedočkavě ke koním. 

„Kdo chce jít jako první?“ zeptal se Bailey.

„Já ne,“ vyhrkla Molly.

„Já půjdu,“ přihlásila se Alma.

Vešli společně do stáje a vyváděli koně ven. 

Koně měli radost, že vidí své jezdce.

„Ahoj, Scarlet!“ zavolala Sarah na svou klisnič-

ku, když přistoupila k jejímu boxu. „Jak se vede, 

děvče? Jsi připravená na skákání?“ zeptala se  

a něžně hladila klisnu po nozdrách.

Tretí kapitolaˇ
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Scarlet se snažila ze všech sil zakrýt obavy, za-

tímco ji Sarah vedla ven ze stájí k jízdárně.

Za chvíli si už všichni nasadili přilby a nasedli 

na koně. Seřadili se na jednom konci jízdárny. 

Will seděl na Jimberovi – hřebci plemene palo-

mino s černými prameny ve zlaté hřívě a ocasu. 

Jimber přešlapoval tam a zpátky, zatímco Will 

vysvětloval, jak si budou při odpolední hodině 

počínat.

„Všichni poslouchejte,“ začal Will. „Jsou tady 

veškeré typy překážek, přes které budete při naší 

soutěži skákat.“ Postupně obešel všechny pře-

kážky a jednu po druhé je skupině dětí ukazoval. 

„Máme zde bránu, plot, paralelní tyče a ohra- 

du – ta je kombinací živého plotu a zábradlí.“

Molly se na Willa uličnicky uculila. „A pokud 

byste náhodou zapomněli, tak my jsme je pomá-

hali nachystat.“

Všichni včetně Willa se zasmáli. Přátelsky se 

na Molly usmál a vrátil se s Jimberem k ostat-

ním.

„A odvedli jste dobrou práci,“ ocenil Will.  
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