K A P I TO L A PÁTÁ
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„Peter Frampton,“ zašeptal se strnulou tváří. Zda to byl strach,
nebo úcta, to si Poppy nebyla jistá.
„Kdo je Peter Frampton?“ šeptla otázku.
„Jenom člověk, který má na starosti nominace britských parkurových poníků pro evropské šampionáty.“ Jako by ta slova vyhrkl
všechna najednou. Sam se opřel ve svém sedadle a zíral do stropu.
„Co tady dělá?“
„Řekla bych, že se přišel podívat na tebe a na Georgii,“ pronesla
Jodie. „Šušká se, že jeden jeho tým přešel do seniorské kategorie,
tak ho potřebuje nahradit.“
„Počkejte, to byl ten tým, do kterého vybrali vás, je to tak?“ Poppy se zeptala Jodie. „Měla jste reprezentovat Velkou Británii na šampionátu ve Švédsku.“
Jodie se zachmuřila. „Dokud táta nezačal falšovat účetnictví ve
ﬁrmě a policie nezabavila Nera jako výnos z trestné činnosti. To byl
můj parkurový poník,“ vysvětlovala Samovi. „Až tě vyberou, aspoň
nebudeš mít takové starosti.“
„Pokud mě vyberou,“ risknul Sam ještě jedno ohlédnutí.
Peter Frampton si dělal poznámky do malého, v kůži vázaného
zápisníku. „Georgiin poník Barley celou zimu skáče jako o život.
Porazili nás na posledních dvou halových soutěžích.“
Scarlett opovržlivě odfrkla.
Poppy lehce štípla Sama do ramene a vstala. „A o mně všichni
říkají, že jsem pesimista. Pojď, půjdeme si s tebou prohlédnout
parkur.“

oppy věděla, že bude celý život vzpomínat na to, jak v hale
jela své úplně první čestné kolo. A to i kdyby žila do 102
let. Jednou bude nudit své sousedy v domově důchodců historkami
z toho dne, kdy si ze své úplně první soutěže přivezla domů rozetu.
Spokojená, že je o Neba postaráno, šla vyhledat ostatní. Našla je
na tribuně a sledovala pomocníky, jak staví parkur pro otevřenou
soutěž. Angela Snellová, Georgiina trenérka a manažerka nájemní
stáje v Claydon, stála uprostřed kolbiště, nahlížela do papíru a úsečným hlasem vyštěkávala pokyny.
„A ty si myslíš, že já jsem rozkazovačná,“ řekla Scarlett a ukázala
na Angelu. Žena měla vlasy stažené do přísného drdolu a její napjatá ramena a tenká linka úst prozrazovaly panovačnou netrpělivost.
„Páni, Same. Myslela jsem si, že máme vysoké překážky, ale tyhle jsou obrovské,“ povídala Poppy, zatímco parkur získával svou
konečnou podobu.
Sam se tam ale nedíval. Místo toho upřeně hleděl na muže s prošedivělými vlasy a stejně barevným, dlouhým a po stranách zakrouceným knírem, který seděl ve čtvrté řadě za nimi.
Poppy dloubla do Sama. „Kdo je to?“

Sam si opravdu nemusel dělat starosti. On a Hvězda předvedli bezchybné kolo. Překonávali vysoké překážky lehce, jako by to byly ka-

28

29

