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Uprostřed nádherné krajiny se nachází Hor-

seland, rozlehlý ranč. Jezdce, kteří sem do 

Horselandu přijdou, tady čekají vzrušující dob-

rodružství v okolních horách a nekonečných di-

vokých lesích. Kromě toho se zde rodí i veliká 

přátelství. Horseland je se svými prostornými 

stájemi, sedlovnou a především jízdárnou tím 

nejúžasnějším místem pro ustájení, ošetřování 

a předvádění koní.

Shep, australský ovčácký pes, stojí v jízdárně 

Horselandu. Na ranči má na starost hlavně stáje 

První kapitola
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8 9

a všichni o něm vědí, že tady vládne železnou 

tlapkou. 

Právě teď pozoruje Willa Taggerta, synovce 

majitelů Horselandu, jak točí nad hlavou lasem. 

Kus od Willa se tyčí dřevěný kůl s přibitými 

rohy. To je pro vrhání lasem dokonalý terč. Will 

hodí, ale smyčka cíl mine.

„Musím uznat, že Will je vytrvalý,“ podotkne 

Shep a souhlasně pokývne hlavou. Angora, nád-

herná šedá kočka, která neustále někde polehá-

vá a lenoší – tentokrát na balíku slámy, se otočí 

a zamžourá jedním zeleným okem.

„Byla bych raději, kdyby toho nechal,“ pronese 

rozespale. „Budí mě tím.“ Shep sleduje, jak Will 

znovu a znovu hází lasem. Pokaždé mine, ale ne-

nechá se tím odradit. Zkouší to pořád dál.

„Dříve nebo později to zvládne,“ řekne Shep 

tichým konejšivým hlasem. „Chce to jenom vy-

trvat.“ Teeny, flekaté boubelaté prasátko, postá-

vá na dalším balíku slámy a pozoruje, jak Will 

vyhazuje laso vysoko do vzduchu. „Podívejte se, 

jak to letí a jak...“ Ale než Teeny stačí doříct je-
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diné další slovo, vyklouzne laso Willovy z rukou 

a prosviští kolem Angory, která stačí jen rozzlo-

beně zamňoukat.

„Přesně jak jsem říkal,“ podotkne Shep s úsmě-

vem. „Chce to hodně vytrvalosti a trpělivosti.“

Shep má pravdu. Na vlastní oči se mohl pře-

svědčit, jak skutečná vytrvalost vypadá... u Sa-

rah a Scarlet.
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Po nekonečných dnech, kdy stále jenom pr-

šelo, se nebe nad Horselandem konečně zase 

vyjasnilo. Nikdo z toho neměl větší radost než 

koně. Celý poslední týden museli strávit zavře-

ní ve stáji, zatímco na střechu bubnovaly dešťo-

vé kapky. Ale dnes, když bylo tak krásně, vyšli 

všichni ven.

Nádherný černý kůň vyběhl ze stáje a prolétl  

s cáknutím loužemi plnými bláta. Kousek za ním 

klusal hnědák s bílou hřívou.

„Konečně zase trochu sluníčka!“ vykřikla Mol-

Druhá kapitola
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ly. Molly Washingtonová klusala s Calypso, hně- 

dou skvrnitou klisnou indiánského plemene ap-

paloosa. Bylo příjemné vyrazit si zase ven, do chlad-

ného čerstvého vzduchu.

„Jupí!“ zvolala Molly, když Calypso přešla do 

rychlého trysku. Pocákala přitom Angoru, která 

se právě vydala na procházku kolem stáje.

Jsou dny, kdy se prostě nevyplatí vstávat z po- 

stele, pomyslela si kočka a otřepala se, aby si vy-

klepala vodu z kožíšku.

Alma Rodriguezová s grošovanou klisnou But-

ton plemene pinto zamířila za Calypso a Molly. 

Ostatní jezdci si zatím ještě chystali výstroj.

„No tak, pospěš si!“ zavolala Molly vzrušeně 

na Sarah. Sarah Whitneyová byla pečlivě upra-

vená blondýnka, která právě hřebelcovala svou 

arabskou klisnu jménem Scarlet. Když skončila, 

oblékla si červené jezdecké sáčko.

„Ať to stihneme, než začne zase pršet,“ dodala 

Alma a dojela s Button až k Sarah. Jenže ježdění 

bylo to poslední, nač Sarah právě teď myslela. 

Vytáhla čtyři listy papíru a podala po jednom 
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každé dívce. Sestry Stiltonovy se zrzavými vlasy 

jen odmítavě ohrnuly nosy.

„Ale ne! Už žádná další drezura!“ pronesla 

Zoey neklidně. Alma si prohlížela list papíru  

a zamračila se.

„Tohle vypadá složitě,“ řekla pak.

Chloe se zadívala na papír, na němž byl ob-

rázek kráčejícího koně, jenž při chůzi křížil ko-

pyta.

„Přední noha jde doleva. Stiskněte pevně 

pravou nohou kousek za podbřišníkem. Pohyb 

vpřed ovládejte otěží na vnější straně. A noha 

zvířete se pak pohne takhle,“ pronesla Chloe, 

načež udělal krok doprava. „A my uděláme to-

hle a... a já nevím, Chili. Co si o tom myslíš, ty?“ 

vydechla a zahihňala se. Šedivý holandský teplo-

krevník místo odpovědi do Chloe zlehka šťouchl 

a srazil ji na zem!

„Víš, co se říká...“ prohodila Molly, když se 

všichni včetně Chloe rozesmáli.

„Přesně tak,“ odpověděla Sarah. „Zkoušejte to 

pěkně jedno kopyto po druhém. A přesně to mám 

Horseland4.indd   13 16.12.2010   11:59:51



14 15

v úmyslu, jakmile se vrátíme z vyjížďky.“ Sarah 

hodila těžké sedlo Scarlet na hřbet.

Alma pohlédla po očku na Molly. Sarah se 

pokaždé nemohla dočkat, až zvládne se Scarlet 

něco nového. Občas se ale nechávala až příliš 

unést. „Slečna Veleúspěšná jde zase na věc,“ při-

sadila si Alma.

„To je přece v pohodě, Sarah,“ prohodila Mol-

ly. „Nemusíš zvládnout všechno za jediný den.“

Sarah se ušklíbla a pohladila Scarlet po boku. 

„Já myslím, že Scarlet to dokáže,“ prohlásila 

přesvědčeným tónem.

Právě v tu chvíli začaly Zoey a Chloe vřískat 

a vzrušeně poskakovat. Rukama přitom máva-

ly ve vzduchu kolem sebe. „Myš! Myš!“ křičely, 

zatímco jim kolem jezdeckých holínek pobíhala 

šedivá myška. Zoye se pokusila naskočit na Pep-

per, šedivou klisnu holandského teplokrevníka, 

ale sedlo ještě neměla upevněné. Přelétla místo 

toho přes koně a dopadla zpátky na zem na pytle 

s pící v rohu stáje. V tu chvíli zpod nich vyběhlo 

několik dalších myšek.
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Shep a Teeny sledovali celý ten zmatek zpo-

vzdálí. Shep jen zavrtěl hlavou a zamířil ven ze 

stáje ke skleníku. Pořádek ve stáji měl na sta-

rost on, ale teď se ho zmocnil pocit, že k vyřeše-
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ní tohoto problému by někoho potřeboval. Kde 

jenom může být ta líná kočka?

Shep se zastavil ve dveřích skleníku. „Angoro! 

Vím, že tam jsi. Potřebujeme tě. Hned!“ zavolal 

dovnitř. Angora si hověla ve skleníku na starém 

sametovém polštáři. Otočila hlavou, aby viděla 

na Shepa a protáhla si nohy.

„Jak je možné, že psi vždycky potřebujou ně-

jakou kočku, aby za ně všechno udělala?“ pro-

hodila. Shep jenom obrátil oči v sloup a zamířil 

zpátky ke stájím.

„Tohle je tvoje práce, ne moje,“ odtušil, zatím-

co jej Angora, která pořád ještě tak trochu spala, 

otráveně následovala.

Ve stáji pobíhalo několik myší. Některé se od-

vážily až do boxů pro koně. Angora na ně vrhla 

jediný pohled a zakvílela. Zjevně jí to připadalo 

nechutné!

„Omlouvám se,“ prohlásila pak, „ale nemám 

zájem.“

„Já myslela, že kočky zbožňují, když můžou 

honit myši,“ namítlo zmateně prasátko Teeny. 
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„Je s tím příliš mnoho práce. A já si musím dát 

šlofíka.“ Načež Angora s vysoko zvednutým oca-

sem odkráčela ze stáje pryč.

Shep si jen povzdechl. Bylo to marné. Žil na 

Horselandu už dost dlouho, aby věděl, že Ango-

ra není rozhodně žádná obyčejná kočka.
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