Poppy sebou cukla a už chtěla odpovědět, když si
Milly zase dala ruce v bok. „Joe by nikdy do nikoho
nestrčil,“ prohlásila.
„Ale jo,“ řekla Sarah. „Právě jsme…“
„Byl jenom rád, že nás vidí,“ skočila jim do řeči
Poppy. Zrovna když si myslela, že první setkání jejích
kamarádek probíhá dobře, najednou se Milly tváří
naštvaně.
„Už se strašně těším na Codyho. Sarah, chceš jít
s námi?“ Katiin úsměv byl milý a sladký jako vždycky. Položila ruku Sarah kolem ramen. Poppy věděla,
že se celou věc snaží urovnat.
Sarah se podívala na Poppy. „No, Poppy mi to
tady chtěla všechno ukázat. Nejsem zas taková milovnice koní; chtěla bych vidět psa.“
Milly udělala obličej, jako by chtěla něco říct, ale
Poppy ji rychle přerušila.
„Možná později…“ Omluvně pokrčila rameny.
To jediné na světě, co chtěla v tuto chvíli udělat, bylo vrátit se, pokrýt Crystal svými polibky a hned vyrazit na vyjížďku. Ale nemohla opustit Sarah zrovna teď,
když ostatní přijely. Chtěla, aby se tady Sarah líbilo.
„My vás za chvíli dojdeme. Za Crystal už jsem
byla, chtěla bych Sarah ukázat farmu.“

Milly se zamračila a zmateně se na ni podívala.
„To jako vážně?“
Poppy pevně kývla hlavou. „Jo.“
„Zdravím vás, děvčata!“ Ve stájových vratech se
objevila teta Soﬁe, na sobě svou oblíbenou růžovou
košili s vyhrnutými rukávy a krémové rajtky.
„Mark má pro vás překvapení, jestli se chcete zastavit v garáži. Moc by vám chtěl něco ukázat.“
Poppy cítila, jak jí obočí vystřelilo vzhůru. Vyměnila si s ostatními vzrušené pohledy.
„Co to je, paní D?“ zeptala se Milly s vykulenýma očima.
Teta Soﬁe jen mrkla a odcházela pryč. „Jděte za
poníky a pak se přijďte podívat,“ zavolala na ně přes
rameno.
Milly a Katie vyrazily k ohradě, ruce se jim jen
míhaly, jak se snažily předhonit jedna druhou. Poppy
byla na rozpacích, strašně moc chtěla za nimi, ale zároveň si přála, aby se tu Sarah líbilo.
Milly se rychle ohlédla, ale Poppy popadla Sarah
za ruku a odvedla ji opačným směrem. Šlo koneckonců jen o jeden víkend, a ona chtěla udělat všechno pro
to, aby si Sarah Zlatou hvězdu oblíbila, i když pro ni
to znamenalo trávit méně času se svým poníkem.
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