a Poppy cítila, že se jí zavírají oči, zatímco poslouchala, jak si ostatní povídají.
„Děvčata, zapomněla jsem vám říct o příští sobotě,“ řekla teta Soﬁe. „Je tu nabídka parkurové soutěže
na jízdárně a soutěž ve skoku mohutnosti s vypsanou
ﬁnanční cenou pro vítěze.“
Poppy se napřímila. Už skoro nevnímala, ale tahle informace ji přiměla nastražit uši jako kůň. „Jakou ﬁnanční cenou?“ zeptala se.
„Mám dojem, že za vítězství ve skoku mohutnosti
je 500 dolarů a navíc krmení pro koně na celý rok.
Bude to náročná soutěž, protože se jí můžou zúčastnit jezdci do 17 let, ale já bych byla ráda, kdybyste to
zkusily i vy.“
Poppy rychle přemýšlela o tom, že by mohla pomoci tetě a strýčkovi, kdyby vyhrála. Byla to spousta
peněz, víc, než kolik si mohla vydělat venčením sousedčiných psů!
„Já to vyhraju.“
„Já vím, Poppy, říkala jsem ti, že bys měla mít
velké sny, ale…“
Poppy si rychle zakryla pusu a tváře jí hořely.
„Jejda, neuvědomila jsem si, že to říkám nahlas.“
„Nechci ti to rozmlouvat, Pops, protože jsi tak

dobrá, že můžeš klidně vyhrát. Ale je vám teprve
dvanáct let a to znamená, že budete soutěžit s o dost
staršími jezdci.“ Teta Soﬁe začala sklízet po obědě.
„Pokud ale chceš vyhrát, já ti v tom nezabráním. Odpoledne znovu nasedláme Crystal a budeme nacvičovat skok mohutnosti (jedna překážka, která se během
soutěže zvyšuje, dokud nezůstane jen jeden jezdec –
pozn. překl.). Uvidíme, jak vysoko se dostaneme. Budeme to zkoušet tak dlouho, dokud to půjde.“
Poppy vyskočila a v hlavě jí hučelo. Zkontrolovala, jestli má všechno sbalené a odvázala Crystal, aby
ji odvedla do přepravníku. Ustoupila a čekala, až teta
Soﬁe naloží Jupitera.
„My tu cenu vyhrajeme, Crystal,“ zašeptala Poppy
své kobylce a hladila ji po lících. Crystal měla jemnou
srst. Poppy ji projížděla prsty a nakonec se sklonila,
aby ji políbila na tmavošedý nos. „Vím, že to dokážeme.“
Svými úsporami a výhrou pomůže splatit půjčku,
kterou si teta se strýčkem vzali, aby mohli Crystal
koupit. Kdyby kamarádky přidaly také své úspory, už
by to stálo za to. A krmení na celý rok! Cesta k tomu
ale bude tvrdá. Musí prostě vyhrát. No a co, že je jí
teprve dvanáct! To přece ještě neznamená, že to
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