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o oKapitel 1

”Jeg ville ønske, at du havde spurgt mig, om 

du måtte låne mit udstyr, Lyds,” sagde Priya 

skuffet.

”Det var en nødsituation!” forklarede Lyds. 

”Jeg havde travlt. Og jeg troede, det ville 

være OK.”

”Hvis du var kommet hen til mit galophus 

og havde spurgt mig, havde jeg med glæde 

givet dig lov,” sagde Priya. Sovesalene på 

Palomino Bluffs Rideakademi lå lige oven 

over staldene. ”Og lige en ting mere: Man 
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skal altid aflevere det udstyr, man har lånt, 

tilbage i perfekt stand,” fortsatte Priya. 

”Læderet skal skinne af sadelsæbe og læder-

olie. Jeg elsker virkelig, når læder skinner.” 

Hun smilede lykkeligt for sig selv ved tan-

ken. ”Det er vidunderligt.”

”Jeg havde travlt,” gentog Lyds.

”Det gør ingen forskel,” svarede Lyds.

I det samme trådte Lucky, Pru og 

Abigail ind i stalden. Alle, der boede i 
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førsteårselevernes galophus, kunne høre 

Lyds’ og Priyas diskussion om, hvornår det 

var i orden at låne andres udstyr. De havde 

været i gang i næsten en time uden at nå til 

enighed.

Lucky lænede sig frem mod sine venner 

og sagde: ”Skal vi gøre noget?” Hun pegede 

over mod hesteboksene. ”Hestene kan ikke 

lide konflikter.”

Spirit havde rettet ørerne stift fremad, og 

Chica Linda spærrede øjnene op. De pru-

stede begge to, men Boomerang gabte bare.

”Boomerang er ligeglad,” sagde Abigail. 

”Han er vant til, at Snips og jeg skændes hele 

tiden. Jeg tror faktisk, at han ville begynde at 

snorke, hvis de gav sig til at råbe.”

”Priya er ikke rigtig den råbende type,” 
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sagde Lucky. Hun tænkte sig om et øjeblik. 

”Jeg synes, at Lyds skulle have spurgt, om 

hun måtte låne udstyret.”

”Måske havde hun bare virkelig meget 

brug for det,” sagde Abigail. ”Der er altid to 

sider af det samme rideudstyr.”
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”Jeg er sikker på, at Lyds og Priya finder 

ud af det,” sagde Pru.

Lucky lagde den ene arm om Prus skulder 

og den anden om Abigail. ”Du har ret. Bed-

stevenner bliver altid gode venner igen!”

”Det er nemt at tilgive, at der er en, der har 

lånt ens udstyr. Det er jo bare en lille ting,” 

sagde Abigail. ”De bliver helt sikkert gode 

venner igen. Men kan I huske dengang, hvor 

I smed min is væk, før jeg var færdig med 

den? Der tilgav jeg også jer begge to. Og det 

var en stor ting!”

”Isen var ved at smelte væk,” sagde Pru.

”Og den dryppede ned på tante Coras rene 

gulv,” tilføjede Lucky.

”Det var ikke min skyld!” udbrød Abigail. 

”Jeg var jo nødt til at aflevere den der bog 
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på biblioteket, før det lukkede. Og ja, måske 

blev jeg en smule forsinket, da jeg skulle 

vælge en ny. Der var jo så meget at vælge 

imellem – det kan I vel godt forstå? Men 

altså, I lovede begge to at passe på min is, 

mens jeg var væk. Og I holdt ikke det løfte!” 

Abigail snoede sig ud af Luckys greb og gik 

et par skridt væk. ”Jeg tror faktisk ikke, at jeg 

tilgiver jer alligevel.” Hun pegede på Pru og 

så på Lucky. ”Nogen skylder mig en is!”

Boomerang vrinskede.

”Tak for at minde mig om det, Boome-

rang!” sagde hun og aede ham på mulen. ”Og 

der skal være ekstra krymmel på toppen!”

”Vi giver dig en, der er endnu bedre,” for-

sikrede Lucky hende. ”Næste gang vi er inde 

i byen, køber vi en hel isbåd til dig!”
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”Med flødeskum og krymmel!” sagde Pru.

Abigail gik tilbage til sine venner og tog 

dem under armene. ”I så fald tror jeg, at jeg 
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tilgiver jer!” Hun smilede og nikkede over 

mod Priya og Lyds, som stadig diskute-

rede intenst. ”Sådan bliver ægte PALs gode 

venner igen,” sagde hun. ”På en smagfuld 

måde!”

”Lad os gå,” sagde Lucky. ”Lyds og Priya 

er gode venner. De finder selv ud af at løse 

situationen. Skal vi ikke tage en tur på ride-

banen?”

Pru skævede ud af stalden. Hun kiggede 

hen over det hvide hegn, som omkransede 

ridebanen, og spurgte: ”Det er vores tur nu, 

ik’?”

”Jeg skrev os på skemaet,” sagde Abigail. 

Hun gik hen til en væg i stalden, hvor der 

hang et clipboard, og pegede. ”Se! Der står 

PALs.” Hun kiggede på sit ur. ”Vi kommer 



15o o

lige til tiden. Lad os øve spring. Jeg vil gerne 

lære Boomerang at springe højere, end han 

nogensinde har gjort før. Han har jo altid 

gerne villet helt op i skyerne.”

”I har jo faktisk været i skyerne før,” sagde 

Lucky, da hendes venner begyndte at sadle 

deres heste op. ”Tåge er en slags sky.”

”Så skal han springe højere end tågen,” 

sagde Abigail. ”Helt op over skyerne!”

”Jeg tror ikke, at Boomerang kommer til 

at springe op over nogen skyer i dag,” sagde 

Pru. Hun måtte hæve stemmen for at over-

døve Lyds’ og Priyas skænderi. ”BUDs er 

allerede ude på ridebanen.”

Pigerne og hestene skyndte sig ud af 

stalden. Bebe, Ursula og Daphne var ude 

på banen, ligesom Pru havde sagt. De red 



16o o

på deres egne heste, Sarge, Bing Cherry og 

Marbles. De drønede rundt på banen, selvom 

de burde være i gang med at skridte hestene 

af.

”De burde være på vej ud. Det er vores tur 

nu,” sagde Abigail.

”Jeg taler med dem,” sagde Lucky til sine 

venner. Hun hoppede ned fra Spirits ryg, 

lænede sig ind over hegnet og råbte til Bebe: 

”Hey! Det er vores tur til at bruge banen nu!”

Abigail og Pru åbnede leddet og førte 

hestene ind.

”Ja,” sagde Pru. ”Chica Linda og jeg skal 

øve os til et ridestævne i næste uge. Vi er 

nødt til at øve vores piaffe.” Det var trav på 

stedet. ”Det er en meget avanceret øvelse.”

”Vi er altså ikke færdige,” svarede Bebe. 
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Hun og Sarge fortsatte med at trave rundt på 

banen.

Ursula red over til de tre PALs på Bing 

Cherry. ”I må komme tilbage senere,” sagde 

hun.

”Først til mølle får først malet,” sagde 

Daphne, da hun passerede. ”Eller er det først 

ind, sidst ud? Jeg tager altid fejl af de to.”

”Jeg tror, det hedder tomme tønder bul-

drer mest eller tab og vind med samme sind 

… Nå, men vi har skrevet os op til den her tid, 

så ridebanen er vores.”

”Vi går ikke nogen steder,” sagde Ursula 

og trak på skuldrene.

”Vi har mere brug for at øve os, end I har,” 

sagde Daphne. Hun og Marbles satte farten 

ned og kom hen mod Lucky, Pru og Abigail.
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”Ja, det har I sandelig ret i,” sagde Lucky 

– hun kunne ikke lade være med at smile. 

”Men jeres tid er gået.”

Bebe red Sarge hen til banens ene side og 

strammede tøjlerne. ”I kan ikke få os til at gå.”

”Men …” Lucky skulle lige til at sige hende 
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imod, da hun hørte råben bag sig. Denne 

gang var det ikke Lyds og Priya, men i stedet 

nogle drenge. Hun hørte Beef, Jack, Alex og 

Sahir tale i munden på hinanden.

”Meatball har spist alt høet i truget,” sagde 

Jack.
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”Han var jo bare sulten,” svarede Beef irri-

tabelt.

”Men så skal du lægge en ny balle hø ind 

til resten af hestene,” sagde Jack.

”Det gjorde jeg også!” indvendte Beef. 

”Men Meatball spiste også den.”

Sahir vendte sig mod Alex og sagde: ”Da 

du lod stalddøren stå åben, smuttede Jacks 
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hest, Dusty, ud af stalden. Og så spiste 

han alle de æbler, som jeg havde gemt til 

Camilo!”

”Dusty spiste kun et,” protesterede Alex. 

”Jeg tror, at det var Meatball, der spiste 

resten.” Så tilføjede han, at hans egen hest, 

Liberty, ikke havde spist nogen. ”Liberty kan 

ikke lide æbler.”
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”Meatball delte dem med Boomerang,” 

sagde Beef til Alex og Sahir. Hans høje 

stemme rungede i stalden.

”I skal ikke blande Boomerang ind i det 

der,” sagde Abigail, som var redet ud af ride-

banen og hen til drengene. ”Der er ingen 

beviser for, at han spiste Camilos æbler.”

Priya stoppede et øjeblik med at diskutere 

med Lyds. Hun gik ind i Boomerangs boks 

og fandt et gammelt æbleskrog.

”Hvordan ved du, at det var Camilos?” 

spurgte Abigail. ”Det kan lige så godt have 

været Scoops’ æble.”

”Min hest har ikke fået nogen æbler,” 

sagde Lyds.

”Og heller ikke min,” istemte Priya.

Overalt på ridebanen og i stalden var alle 
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i gang med at skændes om æbler, ridetider, 

hø og udstyr. Hestene prustede og stam-

pede nervøst. Luften var tyk af råben og 

uvenskab.

”Så er det nok!”

Eleverne blev med det samme helt stille, 

da rektor Perkins kom ind i stalden. Han sad 

på sin egen hest, rektorhesten Jenkins. Han 

talte med lav stemme, næsten hviskende, så 

alle var nødt til at tie stille for at høre, hvad 

han sagde. Selv hestene tav.

”Det her er uacceptabelt,” sagde han med 

fast stemme. ”Resten af dagen vil ridehallen, 

staldene og ridebanen være lukket. I skal 

alle gå tilbage til jeres galophuse med det 

samme.”

”Men …” begyndte Lucky. Hun ville gerne 
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forklare, hvorfor hun og de andre PALs 

havde ret til at bruge ridebanen nu.

”Hvis …” Lyds begyndte at forklare, hvad 

der var sket mellem hende og Priya.

”Hvorfor …” prøvede Beef.

”Måske …” Alex kæmpede for at komme til 

at fortælle, hvordan han oplevede det hele.

”Ingen men’er,” sagde rektor Perkins. 

”Ingen hvis’er, ingen hvorfor’er, ingen 

måske’er.” Han løftede hånden og pegede 

hen mod galophusene. ”Det er ikke til dis-

kussion. Ingen elever må forlade deres værel-

ser, før de hører nærmere.”

Rektorhesten Jenkins stampede en forhov 

i jorden med et prust for at sende den samme 

besked til alle hestene.

De elever, der sad på deres heste, gled ned 



fra dem og fik hurtigt taget udstyret af dem. 

Lucky kiggede modløst ned i jorden.

Hestene vendte stille tilbage til stalden.

”Fra nu af …” annoncerede rektor Perkins, 

”… er staldene lukkede!”


