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o oKapitel 1

Lucky Prescotts køkken var ét stort rod. Der 

var skåle og skeer alle vegne, og det meste af 

bordet var dækket af mel. Hun afholdt nem-

lig ” Bedstevennernes bagedag ”. Så tit det 

kunne lade sig gøre, mødtes Lucky, Abigail 

og Pru for at lave alle mulige former for læk-

kerier.

I dag var en særlig dag. Abigail ville gerne 

afprøve nogle nye opskrifter, som hun selv 

havde fundet på. Bagning var en tradition 

i hendes familie. Normalt overtog pigerne 
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køkkenet i Stone-familiens hus. Men i dag 

var der et problem: Abigails lillebror Snips 

var virkelig irriterende. Han blev ved med at 

vandre gennem køkkenet, mens han bankede 

på potter og pander med en træske og pla-

gede om at få en smagsprøve. Det var meget 

forstyrrende for pigernes arbejde.

Derfor havde Lucky foreslået, at de ryk-

kede over til hendes hus. Der var nemlig dej-

lig roligt. Især fordi hendes far, Jim Prescott, 

havde lovet at øve sig på sin harmonika inde 

i gæsteværelset fra nu af.

”Abigail, vil du række mig tærtefadet?” 

spurgte Lucky. Hun tørrede sig over panden 

med bagsiden af hånden, som efterlod en 

bred stribe mel. Men hun var ligeglad.

”Ja, værsgo!” svarede Abigail. Hun havde 
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allerede smurt sit yndlingstærtefad med 

smør. Nu var det bare dejen … og frugt fyldet … 

der manglede! Dagens specialitet var blåbær.
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Den hemmelige ingrediens i Abigails 

nye opskrift var en håndfuld tranebær. Hun 

mente, at lidt syre ville stå godt til blåbær-

renes søde smag. Tranebær mindede hende 

altid om efterår. Det ville blive den perfekte 

kage til en kølig dag som i dag.

Pru rullede forsigtigt dejen ud med kage-

rullen og lagde den i fadet, ligesom Abigail 

havde lært hende.

”Flot!” Abigail nikkede anerkendende. 

Dejen kunne nemlig nemt sprække. ”Så skal 

blåbærrene i.”

”Jeg gør det!” Lucky smilede, mens hun 

hældte den søde masse ned i fadet. ”Skal 

vi lave et gitter på toppen?” På en tidligere 

”Bedstevennernes bagedag” havde Abigail 

vist sine PALs, hvordan man skar strimler af 
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dej, som man flettede sammen og lagde over 

tærten. Det så virkelig fint ud.

Pigerne besluttede sig dog for, at det var 

bedre at prøve noget nyt. ”Hvad med nogle 

efterårsblade?” Pru rullede en klump dej ud 

og trykkede en bladformet kageform ned i 

den. ”Eller en hest!”

”Ja, god ide, Pru!” sagde Lucky. Hun 

begyndte at lede i sine kageforme efter en, 

der var formet som en hest. Selvom kagen 

bare var til de tre, var det alligevel sjovt at 

gøre noget ekstra ud af den.

Da pigerne havde dekoreret kagen med 

blade og heste, satte de den i ovnen. Så var det 

bare at vente. Nå ja, og så rydde op selvfølge-

lig. Det var ikke det, de bedst kunne lide, men 

når Lucky, Abigail og Pru arbejdede sammen, 
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var de for det meste ret hurtige til at få ryddet 

al rodet af vejen. 

Men før de gik i gang, stak Jim Prescott 

hovedet ind i køkkenet. ”Hvad er det, der 

dufter så godt?” Han snusede dybt ind og 

smilede. ”Er det blåbær?”

”Vi skal nok gemme et stykke, hr. Pres-

cott!” grinede Abigail. ”Som betaling for at 

have molesteret dit køkken.”

”Det lyder som en ret lækker aftale!” 

sagde Jim og gav dem en thumbs-up. ”Nå, 

jeg vil ikke forstyrre mere, men jeg ville lige 

give jer det her. Det er adresseret til Mira-

dero-holdet!” Han holdt en kridhvid konvo-

lut frem. Der var et gyldent vokssegl med et 

hjerte på bagsiden. Lucky genkendte straks 

symbolet. 
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Hun rakte ud og tog brevet fra sin far. 

”Det er fra Grænselandets sommerlejr!” 

udbrød hun.
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Hun og hendes venner havde for nylig 

fået en plads på sommerlejren, som var en 

lejr for piger og deres heste. Hver by havde 

sit eget hold på lejren. Holdet fra Miradero 

var lidt nyere end mange af de andre hold, 

men det havde hurtigt indhentet de andre 

ved at vinde nåle i alle de sjove aktiviteter 

på sommerlejren.

Lucky holdt brevet frem. ”Det er fra frøken 

Hungerford! Skal jeg åbne det nu?”

”Hvad venter du på?” sagde Pru, men så 

ombestemte hun sig. ”Øhm, måske skulle du 

lige vaske hænder først.”

Et blåbær i sirup løb ned ad Luckys hånd-

led. Hun slikkede det af. Tante Cora måtte 

altid huske Lucky på, at hun skulle vaske 

sine hænder.
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”Nå ja, du har ret.” Da Lucky havde vasket 

sig, brød hun forsigtigt det gyldne segl og 

læste højt: ”Kære Miradero-hold, de nuvæ-

rende indehavere af Hungerford-hjertet!”

Pru og Abigail smilede stolt.

De tre PALs havde arbejdet hårdt for at 

vinde den eftertragtede pris på sommerlej-

ren. Snips havde næsten ødelagt deres vin-

derchancer, da han forsøgte at sabotere de 

andre hold. Men heldigvis var det gået godt 

alligevel. De andre hold havde stemt for, at 

Miradero skulle vinde, fordi de havde udvist 

de fire egenskaber, som prisen repræsente-

rede: ære, medfølelse, tapperhed og ærlig-

hed.

Lucky fortsatte med at læse: ”Det glæder 

mig at kunne informere jer om, at vi har 
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besluttet at afholde den første vinterlejr 

nogensinde! Der vil være vinter-rideture, 

bjælkehytter og naturligvis … chancen for 

at vinde flere nåle.” Lucky kunne mærke sit 

hjerte banke. Hun elskede at vinde nåle og sy 

dem på sit skråbånd.

”Wow!” Abigail klappede i hænderne. ”Det 

lyder så sjovt! Jeg vil vædde på, at Boome-

rang vil elske en vintertur. Forestil jer det 

lige – at trave gennem de snedækkede skove 

… Hey! Vi kan lave en snehest!”

Pru nikkede. ”Selvfølgelig skal vi med.”

”Ja, selvfølgelig!” istemte Abigail.

Men der stod mere i brevet. Lucky 

begyndte igen at læse op: 

”For at få lejren stablet på benene, skal 

alle hold samle penge ind. Det hold, der kan 
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bidrage med flest penge, vil vinde en særlig 

pris – trofæet med Den gyldne hestesko!”

”Åååhhhh …” sagde pigerne i kor. Et trofæ? 

Det lød virkelig spændende.

De tre PALs forestillede sig, hvordan de 

ville stille trofæet på en særlig hylde i laden. 

Det ville se virkelig flot ud! Men de var jo 

selvfølgelig lige nødt til at vinde det først. 

Det ville være fantastisk at være vinderne af 

både Hungerford-

hjertet og Den 

gyldne hestesko. 

Det ville vidne om, 

hvor gode de tre 

PALs var til at være 

et hold! Nu skulle 

de bare rydde op 



og så finde på et genialt indsamlingsarran-

gement! Lucky håbede, at det ville gå som 

smurt … i smør!


