1. fejezet
Kellemes tavaszi este volt, Tilly Redbrow épp
Angelának segédkezett egy kezdő lovas órájánál a külső futtatóban. Angela most először
kérte meg Tillyt, hogy segítsen neki, a kislány
pedig boldog volt, hogy Angela szerint képes
erre. A kezdő lovasok egyik-másika elég idegesnek tűnt, ám Tilly minden tőle telhetőt megtett,
hogy megnyugtassa őket.
Az oktató pónikat nagyon jól ismerte a kislány, főleg Szellőrózsát, a kedves pejderest, akin
ő maga is tanult lovagolni. Ott volt még Aladdin
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és persze Nimród, az egykori cirkuszi póni is.
Mindnyájan más-más természetűek voltak, de
egyformán figyeltek tapasztalatlan lovasaikra,
és nyugodtan rótták a köröket a futtatóban.
Az óra végére mindenki mosolygott és büszke volt az elért eredményre, ez pedig Tillyt is
örömmel töltötte el. Arra emlékeztette, ő maga
milyen hosszú utat tett meg idáig. Amikor az
Ezüstpatkó tanyára került, még csak álmodozott arról, hogy valaha lovagolhat. Mostanra
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pedig Angela, a lovastanya tulajdonosa, illetve
Duncan, a lovászfiú segítségével Tilly tehetséges lovassá vált. Ebben természetesen hatalmas
része volt a lovának, Táltosnak is.
Tilly és Táltos elválaszthatatlanok voltak attól a naptól kezdve, amikor először találkoztak.
A kislány segített megmenteni a lovat a forgalmas országút mellől, és attól kezdve különleges
kapocs alakult ki közöttük. A kislány mindennap ellátta a lovát, tisztán tartotta az istállót,
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és együtt gyakoroltak. Amikor Tilly épp nem
lovagolt vagy tett-vett az istállók körül, egyfolytában a lovára gondolt.
Tilly egy karkötőt is viselt, ami Táltos szőréből készült, s ami nagyon hasonlított arra
a karkötőre, amit még a vér szerinti édesanyjától kapott, mielőtt örökbe adták volna. A karkötőnek köszönhetően a kislány akkor is közel
érezte magát a lovához, amikor távol voltak
egymástól. Tilly szívesen készített karkötőket
a barátainak is az általa gondozott, ismert lovak
szőréből.
Hirtelen Mia, Tilly barátnője tűnt fel, összefont karral közeledett, és szokatlanul morcosnak tűnt. Tilly tanácstalanul figyelte a barátnőjét, majd úgy döntött, megpróbálja kideríteni,
mi lehet a baj.
– Szia, Mia – szólította meg oda. – Mit szólnál egy Ezüstpatkó-különlegességhez a klubszobában? Forró csoki extra mályvacukorral?

– Tessék – keverte meg Tilly a három, rózsaszín puffancsot, ami Mia kedvenc Pony Club-os
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bögréjében úszkált. – Hajtsd fel, aztán mesélj,
mi újság!
– Minden rendben – válaszolt Mia csendesen.
A lányok lehuppantak a kényelmes kanapéra,
és Tilly tovább faggatta a barátnőjét.
– Gyerünk, Mia – noszogatta. – Nem szoktál ilyen letört lenni. Mi bánt?
– Csak szeretném megtalálni a nekem való
lovat.
Tilly sejtette, hogy innen fúj a szél. Mia azóta
próbált rálelni a tökéletes lóra, amióta kinőtte
Szellőrózsát. Eddig azonban nem járt szerencsével. Talán Nimród, az egykori cirkuszi póni
állt a legközelebb az ideálishoz, mivel élénk természete nagyon hasonlított Miáéra. De ő is túl
alacsony volt. Miának olyan lóra volt szüksége,
amelyikkel felnőhet.
– Olyan érzés, mintha már örök idők óta keresném. Elegem van a kölcsönlovaglásokból és
hogy mindig meg kell néznem, melyik ló ér rá.
Olyan lovat szeretnék, amelyik a legjobb barátom lehet, ahogy neked Táltos.
Mián látszott, hogy menten elsírja magát.
Tilly átölelte a barátnőjét, mire Mia hatalmasat
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sóhajtott, és már potyogtak is a könnyei. Nagyon rossz volt Miát ilyen szomorúnak látni,
ám Tilly megértette a barátnője helyzetét. Minden barátjuknak volt már saját lova – Tillynek
Táltos, Callynek Karamell, Brooknak Felleg,
Cynthiának pedig Szeszély. Még Angelának
és Duncannek is akadt kedvence. Angela szíve
a régi versenylovához, Dicsőhöz húzott, Duncan pedig Admirálissal, a szupergyors versenylóval kötött barátságot.
– Figyu! – szólalt meg Tilly. – Talán az lenne
a legjobb, ha készítenénk egy tervet. Mondjuk,
ezen a hétvégén. Legyen az a küldetésünk, hogy
megtaláljuk számodra a legjobb lovat. Ha kell,
a környék összes lovát meglátogatjuk.
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– De a szüleim túlságosan elfoglaltak. Nem
tudnak mindenhová elvinni bennünket. Ráadásul már ők is unják, hogy keresztül-kasul
autózzák velem a környéket és folyton lovakat
néznek.
– Talán Angela segíthet nekünk. Ő ráadásul
tudja, mire kell odafigyelni egy ló kiválasztásánál. – Tilly felkapott egy halom lovas és pónis
újságot. – Kezdjük ezekkel. Mindig van bennük
egy csomó hirdetés. És ha Angela is ráér, akkor
megbeszélhetünk néhány találkozót.
– Sziasztok. Mire érek rá?
A lányok az ajtó felé fordultak, és Angelát
pillantották meg, kantárral a kezében.
– Arra gondoltunk, hogy… talán… segíthetnél nekünk Miának lovat találni ezen a hétvégén.
A te szakértelmeddel… és a jogosítványoddal.
Angela felkacagott.
– Tudjátok, mit? Szívesen segítek. Legalább
lesz egy kis változatosság a lovaglóórák sorában.
Majd megkérem Duncant, hogy helyettesítsen.
Boldogabban nézegetnék új lovakat. Van azokban valami biztató? – bökött a magazinok felé.
– Még csak most fogtunk neki – válaszolt
Mia.
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– De elszántak vagyunk – tette hozzá Tilly.
– Valahol az Ezüstpatkó tanyán túl, Mia, vár
rád egy tökéletes ló. Nézd csak ezt! Sötét pej,
a neve Nyalóka, kiváló temperamentum, természetes mozgás.
Mia elmosolyodott.
– Jól hangzik. Köszönöm, Tilly. Jó barát
vagy.

16

Tilly_12_Gesztenye.indd 16

2019. 07. 10. 12:43

