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První kapitola
Uprostřed nádherné krajiny se nachází Horseland. Okolní majestátní hory a nekonečné
divoké lesy lákají k vyjížďkám, jezdci i jejich
koně se mohou zchladit v zurčivých bystřinách
i líně tekoucích řekách. A ranč samotný je se
svými prostornými stájemi, sedlárnou a rozlehlou jízdárnou tím nejlepším místem na světě pro ustájení koní. Navíc zde vznikají pevná
přátelství, která vydrží po celý život. Všechny
jezdce zde spojuje láska ke koním a Horseland
se stal jejich nejoblíbenějším místem, kde tráví
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veškerý volný čas – ať již hřebelcují koně, trénují je, vyráží s nimi na vyjížďky nebo jen tak
společně odpočívají a klábosí o všem možném.
To nejpodivnější na celém ranči však zůstává
dobře střeženým tajemstvím – všechna zvířata
zde umí mluvit, aniž o tom ovšem lidé vědí.
Tři zvířecí obyvatelé Horselandu – Shep, Teeny a Angora – právě vcházejí do stáje a spatří
podivný lesklý přístroj, který stojí u balíku sena
a do tohoto prostředí se vůbec nehodí.
„Hej, co je to?“ podiví se nedůtklivě šedá kočka Angora a podezřívavě si zvláštní černou krabičku prohlíží.
„Myslím, že se tomu říká videokamera, Angoro,“ rozvážně odpoví moudrý ovčácký pes Shep.
„Lidé to používají na…“
„Vím, co to je, Shepe,“ přeruší ho podrážděně Angora. „Otázkou je, proč je to tady. Á, mám
to!“ zvolá nadšeně samolibá šedá kočka.
Shep i baculaté prasátko Teeny se na ni překvapeně podívají.
„Budou natáčet film. A samozřejmě o mně!“
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holedbá se Angora a elegantně přitom pohodí
dlouhým chundelatým ocasem.
Prasátko Teeny se zatváří překvapeně, pozorně si prohlédne videokameru ze všech stran
a pak se zeptá: „Film o tobě, Angoro? A proč?“
„No, a o kom jiném by asi tak točili film? Určitě ne o tobě! Ty jsi totiž prase. Zatímco já, má
drahá, jsem kóóóčka.“ S těmito slovy Angora vyskočí na balíky slámy a začne se po nich elegantně producírovat.
„Co tím chceš říct?“ zeptá se pobouřeně Shep.
„Kočky jsou skutečně zajímavé! Ať dělají co-
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koli, dělají to s naprostou kočkovitou grácií…“
V tu samou chvíli však Angora, která jde s nosem
nahoru a nedívá se na cestu, šlápne do prázdna
a s hlasitým křikem spadne z pečlivě vyrovnaných balíků na zem, až se po celé stáji rozlétnou
stébla slámy. Teeny potěšeně vykvikne a sleduje, jak si angora uraženě čistí hebkou srst.
„Někteří jedinci oplývají až přílišnou sebedůvěrou,“ prohodí s úsměvem Shep, „nicméně to
není případ Sarah.“
Teeny se přestane smát a souhlasně přikývne.
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Druhá kapitola
O kousek dál mezitím sestry Chloe a Zoey Stiltonovy společně s Almou Rodriguezovou kartáčují svým koním nádherné lesklé hřívy. Alma jednou rukou kartáčuje a v druhé drží knihu, kterou
se zaujetím čte, a vůbec si nevšímá svého okolí.
„Hele, Almo, co to děláš?“ zeptá se se smíchem
Zoey.
„Kartáčuji,“ odpoví Alma, aniž zvedne oči od
knihy.
„Slyšela jsem o hraní na neviditelnou kytaru
i o kartáčování hřívy, ale nikdy o kartáčování
12
Horseland10 CZ..indd 12

26.9.2013 10:39:17

neviditelné hřívy…“ uštěpačně prohodí Zoey
a významně přitom zamrká na svou sestru.
Alma si teprve teď všimne, že zatímco četla
knihu, kartáčovala nikoli hřívu své Button, ale
pouze vzduch.
„Promiň, Button,“ začne se hned omlouvat.
Ale Button, grošovaná klisna plemene pinto,
pouze uraženě zařehtá a odvrátí hlavu, aby ukázala, jak moc se jí to dotklo.
V tu chvíli do stáje elegantně vpluje Molly
Washingtonová se svým koněm Calypso, skvrnitou klisnou indiánského plemene appaloosa.
Na sobě má zbrusu nové fialové jezdecké oblečení, které svou barvou dokonale ladí s pruhy ve
hřívě Calypso. Obě si vychutnávají, jakou svým
příchodem vzbudily pozornost.
„No, podívej se na tu modelku,“ prohodí posměšně Zoey. Její kůň Pepper, šedivá klisna
holandského teplokrevníka, za jejími zády souhlasně zařehtá a vesele udeří kopytem o zem.
„No teda, Molly, kvůli čemu tahle náhlá módní vášeň? Povídej!“ ocení její oblečení Alma.
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„Almo, ty mi chceš říct, že takhle pěkně nevypadám pořád?“ odpoví Molly, jež mezitím zavedla Calypso do jejího boxu. „Dělám si legraci,
máš pravdu. Dnešek je opravdu něčím zvláštní,
točím pro televizi. Reportáž pro televizní kanál
Život koní.“
„Óóó, to je vážně skvělé,“ obdivně poznamená
Alma.
„Přesně tak, seznam se s Molly Washingtonovou, budoucí reportérkou,“ slavnostně prohlásí
Bailey, který právě kráčí k oběma dívkám s videokamerou v ruce. Jeho rodičům patří Horseland a on je opravdu rád, že se ranči dostane
takové popularity a bude v televizi.
„Živě z Horselandu…“ napodobí Alma hlas televizních reportérek.
Chloe a Zoey se na sebe podívají. „Tak tady jsi
bez šance!“ vykřikne podrážděně Chloe.
„Bez šance?“ diví se Alma, Molly i Bailey.
„My dvě to taky zkusíme,“ vysvětlí Chloe.
„Jo, jen jsme se ještě nepřipravily,“ podpoří ji
její sestra.
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„No tak, Molly, jdeme na to,“ zavelí rázně Bailey a všichni tři odkráčejí směrem k několika balíkům sena, na které se Molly elegantně usadí.
Alma jí hned začne upravovat účes a nadšeně
štěbetá. „To je tak vzrušující! A o čem ta reportáž bude?“
„O Sarah, samozřejmě, ne každá stáj má svého
zaříkávače koní,“ odpoví Molly, zatímco jí Bailey podává mikrofon a chystá si videokameru,
kterou mu rodiče věnovali k narozeninám.
Nikdo si nevšiml, že v tom okamžiku dorazila k vratům stáje Sarah i se svou černou arabskou klisnou Scarlet a že obě slyší všechno, co se
o nich povídá.
„Co je na Sarah tak zvláštního?“
„Každý může dělat to, co ona,“ spustí obě sestry Stiltonovy najednou.
Alma jim to však okamžitě vyvrátí. „Vy si myslíte, že by každý mohl dělat to, co Sarah?! Kéž
by! Ona je naprosto výjimečná. Nikdo jiný to
s koňmi tak neumí. Určitě v tom musí být nějaké starodávné kouzlo.“
17
Horseland10 CZ..indd 17

26.9.2013 10:39:22

„Jo, Zoey,“ vmísí se do rozhovoru Bailey, „co
třeba tenkrát, jak pomohla Pepper, když se zranila při tom skoku, co? Nikdo si s ní nevěděl
rady, ale Sarah ji dokázala uzdravit.“
„Jo, Chloe, a co tehdy, jak…“ Almu však přeruší Angora, která se kolem nich prožene v zoufalé
snaze chytit vypasenou myš. Ta se však chytře
schová pod balík sena, kam šedá kočka nemůže,
a vesele se jí vysmívá. Angora v tu chvíli začne dělat, že ji nějaká hloupá myš vůbec nezajímá a že si
do stáje vlastně vyšla jenom na procházku.
„Takže Sarah má talent, že? Určitě rozumí
i Angoře, je také zaříkávačka koček?“ obrátí se
ke své sestře Chloe a je vidět, že chce zásluhy
Sarah zlehčovat.
„Jo, a co ta myš? Rozumí i myším? Písk, písk,
písk, Sarah,“ přidá se Zoey.
Obě sestry se škodolibě rozesmějí. Sarah, která celý rozhovor slyšela, se rozhodne, že nastal
čas se ukázat a vejde i se Scarlet do stáje.
V tu chvíli se obě sestry přestanou smát
a Chloe falešně přátelsky volá na Sarah: „Ahoj
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Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém
obchodě společnosti eReading.

