Prvá kapitola
Na ranči Horseland je krásny jarný deň. Na
stromoch, ktoré obklopujú rozľahlý ranč, čvirikajú vtáčiky a preletujú z konára na konár. Horseland je krásne miesto na trénovanie a ustajnenie
koní. Nachádza sa v malebnej oblasti s kopcami
na jednej strane a lesom na druhej. Najlepšie na
tom všetkom však je jedno dobre strážené tajomstvo: všetky zvieratá na farme sa medzi sebou
rozprávajú! A ľudia o tom ani netušia.
Angora, popudlivá mačka, sedí na tráve v tieni pod stromom a jazýčkom si umýva srsť. Prúd
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jej myšlienok preruší čulé tučnučké prasiatko
Teeny.
„Ahoj, Angora,“ pozdraví ju Teeny a zastane
rovno pred ňou. „Povedz mi, prečo stále tráviš
tak veľa času česaním a čistením?“ Prasiatko
s ružovou stužkou na konci chvosta je často zvedavé a ani tentoraz tomu nie je inak.
Angora prevráti očami a vzdychne si. „Ty nič
nevieš, Teeny?“ opýta sa a znova si olizne labku.
„Nie je nič dôležitejšie, ako vyzerať dobre.“
„Ach, to som nevedelo,“ odpovie Teeny a zdá
sa, že ho to znepokojilo. „Prečo mi o tom nikdy
nikto nepovedal?“ Teeny sklamane skloní hlavu.
Zrazu sa však jeho tvár rozžiari. „Mám nápad.
Môžeš ma to naučiť, Angora?“ opýta sa Teeny
a pobehuje natešene dokola. Maznavo sa pritúli
k Angore. „Prosím, pekne prosím.“
Angora si zhlboka povzdychne, pretože nevie,
ako sa z toho vykrútiť. „Dobre, poďme na to!“
povie a odtisne prasiatko trochu nabok.
„Hurá! To bude skvelé!“ teší sa Teeny a natešene pobehuje dokola.
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„Najprv si olížeš labku – či kopýtko – alebo čo
to vlastne máš,“ začne Angora a predvedie úkon
s vlastnou labkou.
„Dobre, dobre. Takže najprv olízať,“ povie
učenlivé prasiatko nadšene a rýchlo si olizne
kopyto.
„Nie, nie, Teeny,“ povie Angora a pokrúti hlavou. „Musí to byť dlhé a pomalé oliznutie.“
„Aha, už tomu rozumiem,“ povie Teeny. Pozrie s vážnosťou na Angoru a v pohľade sa mu
zablysne pýcha. „Treba sa na to sústrediť,“ povie
a poriadne pomaly sa olizne.
Vtom sa pri nich objaví pes Shep. Keď zbadá, ako sa olizujú, zarazí sa. „Už som teda videl
kadečo,“ povie austrálsky ovčiak prekvapene
a prejde k nim bližšie.
„Teeny, čo to robíš?“ opýta sa Shep. Nedokáže
totiž pochopiť, prečo si prasiatko olizuje kopyto.
„Umývam sa, Shep,“ povie Teeny pyšne
a olizuje sa ďalej. „Angora mi povedala, že dobre
vyzerať je zo všetkého najdôležitejšie.“
Shep pokrúti hlavou. „To teda nie je, Teeny.“
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Angora zdvihne hlavu. „Prosíííííím?“
„Dôležité je, čo sa skrýva vo vnútri,“ vysvetľuje Shep a zahľadí sa do diaľky. „Pred časom na
to prišla aj Alma...“
„Vo vzduchu cítim ďalší príbeh,“ povie Angora
a prevráti očami. Shepa už pozná veľmi dobre.
Teeny čuchá vo vzduchu. „Ja necítim nič,“ povie naivne.
Shep sa usmeje a začne rozprávať...
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