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Horseland je nádherný rozlehlý ranč, který se 

nachází v překrásné malebné krajině. Díky pro-

storným stájím, sedlovně a především jízdárně 

je to široko daleko nejskvělejší místo, pokud jde 

o ustájení, ošetřování i předvádění koní. Kromě 

toho se zde také rodí trvalá přátelství. Část lesa 

v kopcích nad rančem teď ale vypadá hrozně po-

ničeně.

Na zemi kolem malého jezírka se válejí ohoře-

lé větve a ve vzduchu dosud čpí pach kouře, kte-

rý připomíná, co se tady docela nedávno událo. 

První kapitola
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Tři zvířecí obyvatelé Horselandu – Shep, Teeny 

a Angora – sem vyrazili na procházku, aby se na 

vlastní oči přesvědčili o rozsahu škod.

„No fuj! To je ale binec!“ uleví si baculaté pra-

sátko Teeny, které nesnáší, když je někde nepo-

řádek nebo špína.

Shep nakrčí čenich, sotva ve vzduchu ucítí 

zápach spáleného dřeva. „Kdo by si pomyslel, 

že lidé dokážou natropit tolik škody za jedinou 

noc?“ prohodí. Tenhle australský ovčácký pes 

sice lidi často hájí, ale když spatřil celou tuhle 

spoušť na vlastní oči, je z toho otřesený.

„Ale jsou to naši lidé, nezapomněli jste?“ ohra-

dí se prasátko Teeny. „Dejte jim pokoj. I takové 

nehody se stávají.“

„Pf!“ vyprskne kočka Angora. „Všimli jste si, 

že když se odpovědní lidé chovají opatrně, ne-

děje se ani zdaleka tolik nehod?“

Shep se na Angoru zmateně zadívá. „Co víš 

zrovna ty o odpovědnosti?“ zeptá se. „Jediné, o co  

se staráš, je, aby ses vyspala, najedla a učesala.“

„Nechte toho!“ okřikne je prasátko. Už ho 
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8 9

otravuje, jak se Shep s Angorou neustále háda-

jí. „Hlavní je, že se naši lidé dostali bezpečně 

domů,“ připomene rozzlobeně oběma. „Copak 

to nechápete?“

Shep si s Angorou vymění pohledy. Nestává se 

často, aby bylo právě prasátko Teeny tím, kdo  

z nich tří uvažuje nejlogičtěji.

„Myslím, že ano,“ přisvědčí nakonec Shep.

„Pro jedenkrát souhlasím,“ přidá se k němu  

i Angora.
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Prasátko se usměje. „Děkuji vám.“ Má radost, 

že dosáhlo svého.

„Shepe,“ ujme se Angora znovu slova a otočí se 

k psovi, „ty máš prostě štěstí, že jsi nešel s nimi, 

i když jsi původně chtěl.“

„Kéž bych šel, protože bych mohl pomáhat,“ 

povzdechne si Shep. „Pamatuji si to ráno, kdy 

odjeli...“

Horseland3.4.indd   10 14.7.2010   8:58:23



10 11

Onoho krásného letního rána vládl na ranči 

Horseland čilý ruch. Sarah Whitneyová, Will 

Target, Molly Washingtonová, Alma Rodrigue-

zová a sestry Chloe a Zoey Stiltonovy si balili 

sedlové brašny a chystali koně na dvoudenní vý-

let. Přes noc měli v plánu tábořit venku v příro-

dě. Shep od brány sledoval, jak všichni dokon-

čují přípravy na cestu.

„Nechápu, proč nemůžu jet s nimi,“ stěžoval 

si Shep. „Potřebují mě přece. Jak mám uhlídat 

koně, když budou někde pryč, celé míle daleko?“ 

Druhá kapitola
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Právě tohle měl Shep v Horselandu na starost –  

zajistit, aby koně nedělali neplechu. A to, že s ni- 

mi nemůže vyrazit na výlet, ho velice rozladilo. 

Angora se zatím snažila vzadu za Shepem udržet 

rovnováhu na balících slámy, které se koléba-

ly, jak se o ně prasátko Teeny drbalo na hřbetu. 

„Děti jsou už dost velké, aby se o koně postaraly 

samy,“ ujišťovalo prasátko psa. „A kromě toho je 

to na tábořiště pořádný kus cesty. Široko daleko 

tam nenajdeš kbelík s žádnou baštou k snědku!“ 

Prasátko Teeny mělo neustále chuť k jídlu a bylo 

rádo, že může zůstat v Horselandu, kde bylo jíd-

la, co hrdlo ráčí!
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Will, kterému bylo čtrnáct, byl nejzkušeněj-

ším jezdcem z celé skupiny. Kromě toho byl 

synovcem pana a paní Handlerových, kterým 

Horseland patřil. Will a jeho hřebec plemene 

palomino jménem Jimber měli všechny vést.  

A Willovým úkolem bylo rovněž, aby se o všech-

no postaral, až dorazí na tábořiště.

Will se procházel mezi dívkami, které nakláda-

ly vše potřebné na svoje koně. „Jste všechny sba-

lené a připravené na cestu?“ zeptal se skupiny. 

    „No jistě,“ odpověděla Sarah.

„Jasně!“ zavolala Chloe.

„To si piš!“ vyhrkla nadšeně Molly.

Angora se s rozkoší protáhla na balíku slámy  

a potom se pohodlně uvelebila, aby si trošič-

ku zdřímla. „Doufám, že brzy odjedou,“ prohlásila.  

„A třeba si tady užijeme trošičku klidu.“

Shep ale nesouhlasil. „Mám raději, když jsou 

všichni pohromadě.“
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Will se ale chtěl přesvědčit, že jsou všichni po-

řádně sbaleni. Nejprve prohlédl vybavení, kte-

ré Alma naložila na grošovanou klisnu Button. 

Alma pohladila Button po nádherné bílé hřívě. 

„Dobrá práce, Almo,“ pochválil ji Will, když vy-

zkoušel, jak má zapnuté řemeny. „Tohle bude 

dobře držet.“

„Děkuju, Wille,“ odpověděla šťastně Alma. 

Její tatínek se staral v Horselandu o stáje a ona 

sama měla s koňmi spoustu zkušeností.

Pak Will přistoupil k Molly a k hromadě věcí 
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naskládaných na hřbetu skvrnité klisny Calypso 

indiánského plemene appaloosa. Kufr, polštář,  

a dokonce i plyšový medvídek! Stačilo, aby se  

s koněm jen trochu rychleji rozběhla, a všechno 

to vzápětí skončí určitě na zemi!

Will zavrtěl hlavou a usmál se. „Za styl máš 

deset bodů, Molly. Nejsem si ale jistý, jestli ti to 

všechno vydrží aspoň za bránu.“ 

„Ale Wille, ty nemáš vůbec smysl pro legraci!“ 

dobírala si ho Molly, zatímco začala uvolňovat 

popruh, kterým měla všechno připevněno ke 

hřbetu svého koně. Na to, že Molly nemá daleko 

ke šprýmům, se dalo kdykoli spolehnout.

Will zatím pokračoval dál podél řady koní. 

Chloe a Zoey už čekaly, až na ně přijde řada.  

„A copak to máme tady?“ prohodil Will, když 

došel k jejich koním – holandským teplokrevní-

kům jménem Chili a Pepper.

„Vybavení na dva dny,“ odpověděla Chloe. 

„Přesně jak jsi říkal.“

„Jsme skvěle připravené!“ dodala Zoey sebe-

jistě.
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„Podle mě jste připravené až moc,“ opáčil Will 

s pohledem upřeným na nacpané brašny. Roze-

pnul jednu z nich a sáhl dovnitř. Vzápětí vytáhl 

fén na vlasy a zvedl ho. „To si snad děláte legra-

ci, ne?“ vydechl a naklonil hlavu na stranu.

„A kam to chcete asi tak zapojit?“ zeptal se  

s úsměškem.

Chloe a Zoey si vyměnily pohledy. To máme 

jet bez fénu?

„Holka musí dbát na to, aby vypadala pořád 

dobře,“ prohlásila Chloe a pohodila blonďatými 

vlasy s nádechem do zrzava.

Zoey souhlasně přikývla.

„Nemohl bys třeba vzít prodlužovačku?“ ze-

ptala se Chloe s nadějí v hlase.

Will střelil po Chloe nevěřícným pohledem  

a sundal z klisny Pepper jednu ze sedlových bra-

šen. „Trochu to přebereme,“ prohlásil, zatímco 

se část obsahu vysypala na zem. „No páni!“

Ze sedlové brašny se vysypal přehrávač MP3, 

sluneční brýle, zrcátko, hřeben, klíče a kosme-

tická taštička.
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„No tak!!! Tohle všechno ale potřebujeme!“ 

trvala na svém Zoey.

„Je mi líto. Co kdybyste si místo toho sbalily 

nějaké potřeby na táboření?“ navrhl Will a uká-

zal na hromádku hrnců, talířů a dalších věcí.

„Cože?“ vyhrkla Zoey. „Kolik kastrolů asi tak 

potřebujeme?“ Nedokázala uvěřit, že by nějaký 

hrnec mohl být důležitější než její lesk na rty.

Will se zhluboka nadechl. „Chloe, Zoey... Kaž-
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