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Lucky Prescott krøb længere ned under sin 
bløde dyne. En frisk forårsbrise strømmede 
ind gennem det åbne vindue i værelset 
og fik hendes nye blå gardiner til at blafre 
i vinden. Solen var ikke engang stået op 
endnu, men det var allerede begyndt at 
blive varmt udenfor. Alle forudsagde, at 
de næste par måneder i Miradero ville 
blive varmere end normalt, men det havde 
Lucky ikke noget imod. Man skulle tro, at 
det allerede var sommer, selvom der stadig 
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var et par uger til. Lucky kunne næsten 
ikke vente. Hun glædede sig til at tilbringe 
sommeren sammen med sine bedste 
venner, Pru og Abigail. De skulle ride 
en masse dejlige ture sammen på deres 
heste, før de skulle begynde på Palomino 
Bluffs Rideakademi til efteråret. De havde 
planlagt alt ned til mindste detalje. Målet 
var at have det så sjovt som muligt og 
komme ud på endnu flere rideture end 
sidste år. Og Lucky kunne ikke komme i 
tanke om en bedre måde at køle af i varmen 
på end at føle vinden i håret, når hun brød 
ud i galop. Lucky var glad for, at hendes 
hest, Spirit, havde det på samme måde.

Lucky strakte sig og gabte, men overgav 
sig hurtigt til søvnen igen, og drømmene 
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om solens varme stråler. Hun snorkede 
let, da lyden af noget, der ramte hendes 
vindueskarm, fik Lucky til at sætte sig 
op i sengen med et sæt. I de tidlige 
morgentimers svage lys kunne hun se, 
at der lå en lille, brun cirkel på hendes 
blomstrede tæppe.

“Hvad i alverden er det?” hviskede 
Lucky til sig selv. Hun hoppede ud 
af sengen og bukkede sig ned for at 
undersøge det nærmere. Da hun samlede 
den runde tingest op, smuldrede den 
mellem fingrene på hende. Det var en kiks! 
Og ikke en hvilken som helst en af slagsen. 
Det var en af Abigails hjemmelavede 
hestegodbidder. Før Lucky kunne nå at 
undersøge sagen nærmere, kom endnu 

o o3



en kiks flyvende ind gennem vinduet og 
ramte Lucky på skulderen! Godbidden 
eksploderede i bittesmå krummer og 
lavede et værre griseri. Men Lucky kunne 
ikke lade være med at fnise, da hun skyndte 
sig over til vinduet og stak hovedet ud. 
“Abigail? Pru?” hviskede hun til sine 
venner, der stod neden for vinduet. “Hvad 
laver I her? Det er jo nærmest midt om 
natten!”

“Lucky, har du glemt alt om vores plan?” 
hviskede Pru tilbage. Lucky tænkte, så det 
knagede, men hun var stadig lidt omtåget 
af søvn.

“Plan?” svarede Lucky. “Skulle vi holde 
pyjamasfest?”

“Nej! Vi skal ride ud og se solopgangen. 

o o4



Jeg har lovet Boomerang 
de sidste mange uger, at 
vi skulle se solopgangen 
fra hans yndlingssted!” 
svarede Abigail lidt for 
højt. “Og vi har taget 
morgenmad med,” sagde 
hun og gav picnickurven et 
lille klap. Lucky slikkede sig om munden, 
mens hun forestillede sig, hvilke lækkerier 
Abigail mon havde bagt denne gang. Hun 
var godt klar over, at det stadig var mørkt 
udenfor, men hun kunne ikke gøre for det. 
Hun var altid lækkersulten, så snart hun 
vågnede. Desuden var der ingen i hele 
Miradero, der kunne bage som Abigail.

“Ja! Selvfølgelig,” svarede Lucky med et 
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smil. “Giv mig lige to sekunder, så mødes 
vi nedenunder!” Abigail og Pru jublede 
og klappede i hænderne af glæde. “Shhh!” 
tyssede Lucky. Hun havde allerede spurgt 
sin far og stedmor, Kate, om lov for et par 
dage siden, men hun ville ikke vække 
dem eller sin nye lillesøster, Polly. Polly 
var utrolig nuttet, men også en rigtig 
ballademager.

“Okay, nu er der altså gået to sekunder!” 
hviskede Abigail temmelig højt og brød ud 
i et latteranfald. “Skynd dig, Lucky!”

Lucky kom hurtigt i sit yndlingstøj: 
et par jeans og en hvid bluse. Men hun 
ventede med cowboystøvlerne. Hun 
holdt dem forsigtigt i hånden på vej 
ned ad trappen, så de ikke larmede mod 
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trappetrinene. Hun greb sin skuldertaske 
og skyndte sig lydløst gennem køkkenet, 
hvor hun snuppede tre sprøde æbler, et 
stykke cheddarost og en flaske vand med i 
farten. Og så var hun ude ad døren.

Da Lucky, Abigail og Pru nåede over 
til stalden, stod Boomerang og Chica 
Linda allerede og prustede og skrabede 
på stalddørene. Spirit var også kommet 
og trippede utålmodigt rundt. Hestene 
var tydeligvis lige så spændte som de tre 
PALs og forberedte sig på at komme ud og 
strække benene på de åbne vidder.

“Bare rolig, Boomerang,” forsikrede 
Abigail sin brogede vallak med et kærligt 
klap. “Vi rider af sted lige om lidt! Okay, 
måske går der lidt længere. Du skal jo lige 
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have en sadel på. Men den klarer vi hurtigt. 
Åh, jeg spilder sikkert min tid lige nu ved 
at tale om tid hele tiden ...” fnisede Abigail 
og nikkede over mod Pru. “Lad os sadle 
op!” De to piger gik i gang med at strigle 
hestene og gav dem bløde sadelunderlag 
på. Så tog pigerne de brune lædersadler 
ned fra stativerne og begyndte at spænde 
dem fast. Spirit derimod var en vild og fri 
hest, så Lucky brugte aldrig sadel, når hun 
red på ham.

Mens Pru strammede spænderne på 
Chica Lindas sadel, lod Lucky fingrene 
glide gennem Spirits silkebløde man. 
Lucky blev altid imponeret over, hvor blød 
den var, selv når den var lidt filtret. “Sådan, 
Spirit. Er du klar til at ride?”
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De tre heste vrinskede og sparkede 
som svar. Heldigvis lå stalden i tilpas 
afstand fra huset, så de ikke vækkede 
nogen. Lucky, Abigail og Pru hoppede op 
på deres heste og red af sted. Hele Luckys 
krop blev vækket til live, da den friske 
forårsluft ramte hendes ansigt. Hvor var 
det fantastisk!

Da pigerne nåede bakkekammen på 
Hideaway-bjerget, der var et af pigernes 
foretrukne hemmelige steder, var 
morgenhimlen fuld af strålende farver med 
nuancer i orange og pink.

“Herovre!” udbrød Pru og spredte et 
blåternet tæppe ud på jorden. De havde 
lige præcis tid nok til at forberede deres 
morgenmadspicnic, før solen begyndte at 
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vise sig i horisonten. Lucky skulle lige til 
at sætte tænderne i en lun bolle med et 
tykt lag smør, da hun mærkede en velkendt 
mule og varm ånde i sit øre. Spirit havde 
bøjet sig ned mod hende for at vise, at han 
også var sulten.

“Åh nej! Hvordan kunne jeg glemme 
det?” grinede Lucky. Hun fiskede æblerne 
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op fra tasken og kastede dem til Boomerang, 
Chica Linda og Spirit. Tre knas senere var 
æblerne pist væk. “Se, Spirit!” sagde Lucky 
og pegede op mod himlen. “Er Miradero 
ikke smuk? Jeg håber, at solopgangene er 
lige så smukke i Palomino Bluff som her.”

“Det er jeg sikker på, de er, men vi 
bliver sikkert alt for trætte efter al den 
undervisning til at stå op og se dem,” 
svarede Pru. “Med lad os nu bare tage 
en ting ad gangen. Har I set alle de nye 
mærker, man kan tage hos Friluftsføllene?” 
Pru tog en brochure op fra sin taske og 
begyndte at bladre den igennem. “Der er så 
mange nye aktiviteter, man kan prøve! De 
har endda dressur! Tror I, at jeg kan bestå 
det avancerede kursus?” Selvom Pru var 
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ny i sporten, havde hun masser af erfaring 
med at træne rodeoheste.

“Selvfølgelig!” udbrød Abigail 
med munden fuld af ost. “Dine 
dressurfærdigheder er blevet bedre og 
bedre, Pru. Snart bliver du en sand mester 
til både rodeo og dressur. Du bliver så 
berømt, at alle vil have din autograf og et 
aftryk af Chica Lindas hov.”

“Så får vi vist brug for en ret stor 
stempelpude.” Lucky, der var enig med 
Abigail, nikkede. “Men det skal vi nok finde 
ud af.” Hvis det ikke havde været for en af 
de andre konkurrenters luskede adfærd, 
kunne Pru måske have vundet sin seneste 
dressurkonkurrence. Men det var alt 
sammen fortid. Nu så de tre PALs fremad 
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– og deres fremtid i Friluftsføllene og på 
Palomino Bluffs Rideakademi så lige så lys 
ud som solopgangen!

“Hvad kan vi ellers prøve? Åhhh, 
se, Boomerang! Manfletning på 
mellemniveau!” udbrød Abigail begejstret. 
Boomerang reagerede med et irriteret suk. 
De tre piger bladrede gennem siderne i 
brochuren og satte ring om de aktiviteter, 
de var interesserede i.

Pludselig fik Lucky øje på et 
guldemblem, der lignede en sherifstjerne. 
På skiltet stod der Friluftsføltræner. 
Lucky pegede begejstret på det. 
“Friluftsføltræner!”

“Hvad er det?” spurgte Abigail 
nysgerrigt.
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“Jeg ved det faktisk ikke,” indrømmede 
Lucky. “Men uanset hvad det er, synes jeg, 
vi skal gøre det. Det ser meget officielt og 
vigtigt ud. Se lige det skinnende emblem!”

Pru rømmede sig og læste højt: “For 
at blive certificeret friluftsføltræner skal 
friluftsføllet udvise selvsikkerhed og 
færdigheder inden for hestetræning. 
Kandidater skal gennemføre kurset og 
give en demonstration for at bevise, at 
de mestrer de nødvendige færdigheder, 
der gør dem i stand til at træne en 
fremmed hest. Eksempler på færdigheder 
kunne være rengøring af hove, badning, 
at lægge grime på, at kunne føre den 
rundt og jordarbejde samt forskellige 
mere avancerede stemmekommandoer 
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til rideheste, pakheste, showheste og 
trækheste.”

“En fremmed hest?” spurgte Abigail. 
“Mener du Boomerang med et fjollet 
kostume på? Han har helt sikkert erfaring 
med at optræde, fra da han var med i El 
Circo Dos Grillos sammen med Pru.”

“Jeg tror, det betyder, at du ikke kan 
bruge Boomerang.” Pru trak på skuldrene. 
“På den måde ved de, at du kan træne en 
hvilken som helst hest og ikke kun den, du 
allerede har.” Hun pegede på brochuren. 
“Whoa. Der står også, at friluftsføltrænere 
får alle mulige seje privilegier som 
for eksempel at være førstevælger til 
lejrpladser ved stævner.” 

“Hvad? Hvor fantastisk! Vi er nødt til 
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at gøre det,” insisterede Abigail. “Fra PALs 
til friluftsføltrænere!” Hun hævede sin 
feltflaske i vejret for at skåle, men ingen af 
de andre var med hende.

“Stop lige en halv ... Skal man kunne 
træne en hvilken som helst hest?” Luckys 
begejstring forsvandt hurtigt. Hun kiggede 
på Spirit. At se ham stå der med de stærke 
muskler og det venlige ansigt gav Lucky en 
følelse af stolthed. Men han var en vildhest. 
Lucky havde helt sikkert lært at ride på 
ham, men ikke på den sædvanlige måde. 
Det var, som om de havde deres helt eget 
sprog, og det var alt andet end traditionelt. 
Hun kunne ikke rigtig kalde det “træning”. 
Faktisk havde Lucky aldrig lært at træne en 
hest overhovedet.
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“Hvad er der galt, Lucky?” spurgte Pru, 
der lagde mærke til det triste udtryk i 
Luckys øjne.

“Det er bare ... Måske skulle du og 
Abigail prøve at blive friluftsføltrænere 
uden mig. I to har erfaring med traditionel 
træning. Spirit og jeg har ... vores egen 
måde at gøre tingene på.” Lucky sank 
sammen. “Det er nok ikke lige det, de leder 
efter.”

“Lucky, hører du overhovedet, hvad 
du selv siger?” svarede Pru. “Spirit er en 
vildhest, og du rider på ham uden sadel! 
Det er utroligt! Du kan nemt lære et par 
grundlæggende ting. Abigail og jeg skal 
nok hjælpe dig.”

“Virkelig?” Lucky lyste op. “Også 
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selvom vi er nødt til at starte med nogle 
supernemme ting?”

Abigail nikkede og smilede. “Jeg tror, vi 
alle kunne bruge en lille genopfriskning. Vi 
kan begynde i morgen tidlig! Men måske 
ikke så tidligt på dagen ...” Boomerang og 
Chica Linda stampede i jorden for at vise, 
at de var enige. Spirit nussede Lucky med 
mulen for at vise, at han også var med på 
ideen.

Pru, Abigail og Lucky jublede. Det var 
afgjort. De ville blive friluftsføltrænere, 
og de ville gøre det, som de altid gjorde 
tingene – sammen. Nu skulle de bare finde 
nogle villige heste, de kunne træne. “Kom 
nu!” sagde Lucky. “Lad os finde Kate! 
Måske vil hun lade os låne Tambourine.”




