Druhá kapitola
Po nekonečných daždivých dňoch sa nebo
nad Horselandom konečne zasa vyjasnilo. Nikto
z toho nemal väčšiu radosť než kone. Celý posledný týždeň museli stráviť zatvorené v stajni, zatiaľ čo na strechu bubnovali dažďové kvapky.
Ale dnes, keď bolo tak krásne, vyšli všetky von.
Nádherný čierny kôň vybehol zo stajne a preletel so špľachotom kalužami plnými blata. Kúsok za ním klusal hnedák s bielou hrivou.
„Konečne zasa trocha slniečka!“ vykríkla Molly. Molly Washingtonová klusala s Calypso, hne11
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dou škvrnitou kobylou indiánskeho plemena
appaloosa. Bolo príjemné vyraziť si zasa von, do
chladného čerstvého vzduchu. „Jupí!“ zvolala
Molly, keď Calypso prešla do rýchleho trysku.
Pofŕkala pritom Angoru, ktorá sa práve vydala
na prechádzku okolo stajne.
Sú dni, kedy sa jednoducho nevyplatí vstávať
z postele, pomyslela si mačka a otrepala sa, aby si
vytriasla vodu z kožušteka.
Alma Rodriguezová s grošovanou kobylou
Button plemena pinto zamierila za Calypso
a Molly. Ostatní jazdci si zatiaľ ešte chystali výstroj.
„No tak, ponáhľaj sa!“ zavolala Molly s nadšením na Sarah. Sarah Whitneyová bola starostlivo upravená blondínka, ktorá práve česala svoju
arabskú kobylu menom Scarlet. Keď skončila,
obliekla si červené jazdecké sako.
„Musíme to stihnúť, než začne zasa pršať,“
dodala Alma a došla s Button až k Sarah. Lenže
jazdenie bolo to posledné, na čo Sarah práve teraz myslela. Vytiahla štyri listy papiera a podala
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ich po jednom každému dievčaťu. Sestry Stiltonové s hrdzavými vlasmi len odmietavo ohrnuli
nosy.
„Ale nie! Už žiadna ďalšia drezúra!“ vyhlásila
Zoey nepokojne. Alma si prezerala list papiera
a zamračila sa.
„Toto bude zložité,“ povedala napokon.
Chloe sa zadívala na papier, na ktorom bol obrázok kráčajúceho koňa, ktorý pri chôdzi krížil
kopytá.
„Ako cvičiť drezúru – bočná chôdza. Predná
noha ide doľava. Pritlačte pevne pravou nohou
kúsok za podbrušníkom. Pohyb vpred ovládajte
opratami na vonkajšej strane. A noha zvieraťa sa
potom pohne takto,“ čítala Chloe a urobila krok
doprava. „A my urobíme toto a... ja neviem, Chilli. Čo si o tom myslíš ty?“ zachichotala sa. Sivý
holandský teplokrvník namiesto odpovede do
Chloe zľahka štuchol a zrazil ju na zem!
„Vieš, čo sa hovorí...“ povedala Molly, keď sa
všetci spolu s Chloe rozosmiali.
„Presne tak,“ odpovedala Sarah. „Treba to skú13
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šať pekne jedno kopyto po druhom. A presne to
mám v úmysle, len čo sa vrátime z vychádzky.“
Sarah hodila ťažké sedlo Scarlet na chrbát.
Alma žmurkla na Molly. Sarah sa nikdy nemohla dočkať, až zvládne so Scarlet niečo nové.
Občas sa ale nechávala až príliš uniesť. „Slečna
Najlepšia ide zasa na vec,“ dodala Alma.
„To je v pohode, Sarah,“ povedala Molly. „Nemusíš zvládnuť všetko za jediný deň.“
Sarah sa usmiala a pohladila Scarlet po boku.
„Ja si myslím, že Scarlet to dokáže,“ vyhlásila
presvedčeným tónom.
Práve v tej chvíli začali Zoey a Chloe vrieskať
a vzrušene poskakovať. Rukami pritom mávali vo vzduchu okolo seba. „Myš! Myš!“ kričali,
zatiaľ čo im okolo jazdeckých čižiem pobehovala sivá myška. Zoey sa pokúsila naskočiť na
Pepper, sivú kobylu holandského teplokrvníka, ale sedlo ešte nemala upevnené. Preletela
namiesto toho cez koňa a dopadla na vrecia
s krmivom v rohu stajne. V tej chvíli spod nich
vybehlo niekoľko ďalších myšiek.
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Shep a Teeny sledovali celý ten zmätok zneďaleka. Shep len zavrtel hlavou a zamieril von
zo stajne k skleníku. Poriadok v stajni mal na
starosti on, ale teraz sa ho zmocnil pocit, že
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k vyriešeniu tohto problému by niekoho potreboval. Kde len môže byť tá lenivá mačka?
Shep sa zastavil vo dverách skleníka. „Angora!
Viem, že tam si. Potrebujeme ťa. Hneď!“ zavolal
dovnútra. Angora ležala na starom zamatovom
vankúši. Otočila hlavou, aby videla na Shepa
a vystrela nohy.
„Ako je možné, že psy vždy potrebujú nejakú
mačku, aby za nich všetko urobila?“ povedala.
Shep si iba vzdychol a zamieril späť k stajniam.
„Toto je tvoja práca, nie moja,“ odpovedal,
zatiaľ čo ho Angora, ktorá stále ešte tak trochu
spala, otrávene nasledovala.
V stajni pobehovalo niekoľko myší. Niektoré
sa odvážili aj do boxov pre kone. Angora na nich
vrhla jediný pohľad a zakvílila. Zjavne jej to pripadalo nechutné!
„Ospravedlňujem sa,“ oznámila potom, „ale
nemám záujem.“
„Ja som si myslelo, že mačky zbožňujú, keď
môžu naháňať myši,“ namietlo zmätene prasiatko Teeny.
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