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1

Tina løb hen ad stien til Ågården. Hun skulle hente 
Sunny hjem! Det var næsten ikke til at tro – nu 
ville hun igen få lov til at passe den unge hingst, 
der engang havde været hendes. Og hendes egen 
skimmel-vallak, Handsome Joy, fik også den stald-
kammerat, han havde savnet så længe.

Hun sagtnede forpustet farten, da hun fik øje på 
Ågården. Sagte nynnende gik hun det sidste stykke 
til gårdspladsens grus, der knasede under hendes 
tennissko.

På gårdspladsen stod Lenny og kiggede på de 
våde, sortbrændte rester af staldlængen.
 “Hej,” sagde Tina. Hvis hun ikke havde været i så 
godt humør, havde hun nok ikke hilst så muntert på 
ham. For selv om hun havde lidt ondt af ham, syntes 
hun stadig, han var utåleligt selvglad.

Mærkeligt nok smilede han, da han fik øje på hende.  
For ikke så længe siden havde han ellers stukket  
hende en lussing, fordi hun havde fornærmet ham.
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“Davs, vildkat,” sagde han.
“Lad være med at kalde mig vildkat.”
“O.K., så Tina, da. Han står i frugthaven. Har du 

selv grime med?”
Tina nikkede og viste ham Sunnys gamle, lyse-

brune grime, som hun havde fundet frem igen. Han 
kan jo faktisk godt opføre sig nogenlunde normalt, 
tænkte hun undrende. I dag virkede han slet ikke så 
selvglad. Hun gik hen mod frugthaven, og han fulgte  
efter hende. Og minsandten om ikke han også fik 
mumlet noget, der lød som en ros.

“Det … det var modigt gjort af dig, det dér i går.”
Tina så forbavset på ham. Det var tydeligt, at han 

følte sig genert.
“Jeg var ellers hunderæd,” sagde hun. “Men tror 

du ikke, du ville have gjort det samme, hvis det havde 
været din hest?”

Lenny stod lidt og spekulerede. Så sagde han:
“Nej – det tror jeg ikke.”
Det kostede en del at få det frem. Han var mere 

vant til at give omverdenen indtryk af, at der ikke var 
den ting, han ikke kunne klare.

Tina smilede, men hun hørte ikke rigtig efter 
mere. Hun spejdede ind mellem frugthavens træer 
for at få et glimt af Sunny. Først var han ikke til at se, 
men da hun kaldte på ham, kom han travende frem 
fra skyggen af et gammelt æbletræ.
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“Hej, dreng,” sagde hun blødt og fik en lav vrin-
sken som svar. Sunny var stor af sin alder, han 
lignede næsten en voksen hest, men han ville sikkert  
blive større endnu i løbet af de næste to år. Hans 
hårlag havde stadig den solgyldne farve, han havde 
arvet efter sin mor, fukshoppen Cherry. Men man og 
hale var ravnsorte, og det var øjnene også. Nattens  
begivenheder var ikke gået sporløst hen over ham, 
flere steder var der mærker efter brændende gren-
stumper og gnister, der havde ramt ham under det 
vilde ridt gennem den flammende fyrreskov. Men 
han kom roligt hen til Tina og stak uden tøven  
hovedet i den lysebrune grime. Tina trykkede et øje-
blik ansigtet ind mod hans hals. Så trak hun ham hen 
mod leddet, som Lenny åbnede for dem.

Fra et vindue i hovedbygningen så Martin, 
hvordan den unge hingst lydigt og velopdragent 
traskede af sted ved siden af pigen ovre fra nabo-
huset. Nå, den var vel træt. Hun fandt nok snart ud 
af, at det ikke gik at gå og nusse med den, som om 
den var et kæledyr. Den var en ren satan, den hest, 
det kunne han skrive under på! Det var en lettelse 
af få den ud af stalden. Men han måtte indrømme, 
at den så flot ud, som den gik der i solskinnet med 
højt hævet hoved. Hov, hvad var det? Lenny havde 
da vel ikke tænkt sig at følge pigebarnet helt hjem? 
Ganske vist var det modigt gjort, det i aftes, men 
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han havde ikke glemt, at hun havde kaldt ham dyr-
plager!

“Lenny! Lenny!” brølede han ud ad vinduet. “Du 
skal ikke gå nogen steder. Jeg har noget, du skal 
hjælpe mig med!”

Lenny så ærgerligt op mod vinduet, men han var 
vant til at adlyde sin far.

“Okay, okay! Jeg kommer nu.” Han drejede om på 
hælen og gik tilbage mod Ågården. Tina vidste ikke 
rigtig, om hun skulle være lettet eller ej. Normalt  
ville hun have været henrykt over at slippe af med 
ham, men i dag havde han opført sig helt ordent-
ligt, og hun havde faktisk ikke snakket med nogen 
på sin egen alder hele sommeren. Hun så efter ham 
et øjeblik, så trak hun på skuldrene og gik videre. 
Mærkeligt nok lod det ikke til, at Sunny havde 
noget imod ham. Det virkede næsten, som om han 
opfattede drengen som én, der ikke ville gøre ham  
ondt.

Pludselig stod Sunny bomstille og ville ikke videre.
“Hvad er der, dreng?” Tina så sig om efter grunden  

til hans mistænksomhed. Hun kunne ikke få øje på 
noget, men det kunne være så meget, en mærke-
lig gren eller måske en lugt. Hun klappede ham på 
halsen og snakkede godt for ham, men han rokkede 
sig ikke. Hans ører var spidsede, så de næsten rørte 
ved hinanden, og næseborene var vidt udspilede. 
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Og så hørte Tina det. En dyb, truende knurren fra  
buskadset.

“Paw, din skurk! Kom her,” kaldte hun leende, og 
ud på stien tumlede hendes halvvoksne hundehvalp. 
Sunny bakkede fnysende nogle skridt tilbage ved 
synet, men det lod Paw sig ikke gå på af. Han fór 
hen til Tina og hoppede op ad hende. Hingsten var 
lige ved at sætte sig på haserne i sine bestræbelser på 
at komme væk.

“Rolig, rolig,” sagde Tina. “Ham bliver du nødt 
til at vænne dig til, lille hest.” Hun gjorde sin 
stemme blød og beroligende, og hingsten stod stille, 
mistroisk dirrende. Langsomt sænkede han hovedet  
og pustede ad den lille, grå hund. Hvalpen stak 
snuden frem og gav hesten et lille slik på mulen. Så 
satte den af sted hen ad stien i fuldt firspring. Sunny 
kiggede lidt efter den, så rykkede han i grimeskaftet 
og trådte fremad, som om han ville sige: “Hør, hvad 
venter vi på?”

“Fjollehoved,” lo Tina og lod ham gå videre.
De nåede snart over til Næshuset. Handsome 

Joy vrinskede højlydt og nysgerrigt, da han hørte 
hovslagene. Det fik Sunny til at stoppe op igen. 
Ikke fordi han var bange. Sunny var ikke bange for 
nogen anden hest i hele verden. Han trak vejret dybt 
og vrinskede tilbage i en udfordrende tone, men  
Handsome Joy var ikke ude på at slås. Han brummede 
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bare venligt for at ønske den fremmede derude vel-
kommen. Sunny gik frygtløst ind i stalden, og fra 
den ene af de to største bokse stak Handsome Joy 
forventningsfuldt hovedet frem mod sin nye stald-
kammerat. Sunny krummede nakken og hvinede ad 
ham, men det tog Handsome Joy ingen notits af. 
Han stak bare mulen endnu længere frem og snusede  
ivrigt. Sunny slappede af og snusede igen, og Tina 
åndede lettet op. De to heste skulle nok blive gode 
venner.

Hun trak Sunny gennem døren ud til folden og 
slap ham løs. Han satte henrykt af sted i galop. Hun 
blev stående, til han var faldet til ro og gik så ind for 
at ordne en boks til ham. Turde hun tage den lige ved 
siden af Handsome Joy? Ja, bestemte hun, de skulle 
nok finde ud af det med hinanden nu. Hun strøede 
et tykt lag halm og sikrede sig, at vandkoppen  
virkede. Så gik hun ind for at spise.

“Du er i avisen,” sagde hendes lillesøster, Lis, så 
snart hun kom ind ad døren.

“Hvad er jeg?” Tina rakte ud efter bladet. Og  
ganske rigtigt. Der var et billede af en masse menne-
sker og en noget duknakket Sunny, og når man så godt 
efter, kunne man se Tina som en bleg klat bag ved 
hesten. “Naboer og tililende hjalp med at få dyrene ud 
af de brændende bygninger,” stod der.

“Læg den væk,” sagde Tinas mor. “Jeg vil ikke se 
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på det. Tina, for pokker, hvad lavede du overhovedet 
ovre på den gård? Og så midt om natten?”

Pludselig fik Tina tårer i øjnene og måtte blinke 
for at få dem væk. Det var så åndssvagt. Der var jo 
ikke noget at græde over nu. Men det var næsten, 
som om hun blev mere bange af at tænke på det 
bagefter, end hun havde været, mens det stod på.

“Det … det begyndte … jeg mener, jeg fandt 
jo ud af, at det var Sunny …” Og så væltede hele  
historien ud af hende. Om hvordan hun havde fundet  
ud af, at deres nye hus måtte ligge i nærheden af 
det sted, hvor Sunny skulle hen, da hun solgte ham. 
Om hvordan hun havde ledt efter ham. Og fundet 
ham i en sørgelig forfatning, afkræftet og forslået. 
Om hvordan hun havde sneget sig over hver nat og 
havde fodret og plejet ham. Indtil den nat, han ikke 
længere var i folden, men inde i skuret. Inde i den 
brændende fyrreskov. Og hun løb ind for at hente 
ham.

Der var helt stille i køkkenet.
“Tina …” begyndte hendes far. Men mor havde 

rejst sig og greb Tina om skuldrene.
“Du må aldrig gøre sådan noget mere,” sagde 

hun lavt. “Aldrig! Hører du!”
Og så begyndte Tina at græde, så hun rystede.
“Jeg kunne høre ham … høre ham … hyle …” 

hikstede hun. “Jeg kunne da ikke bare lade ham … 



lade ham …” Hun kunne ikke sige det. Og mor 
holdt om hende, så hårdt at det næsten gjorde ondt.

“Tina, Tina … Bare du ville tænke dig lidt om.” 
Tina snøftede og tørrede øjnene med bagsiden af 
hånden.

“Det gør jeg da også,” sagde hun.
“Ja,” svarede hendes far. “Bagefter.”
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2

Den første uge lod Tina Sunny have helt fri. Han 
skulle bare spise, tumle sig i folden og komme til 
hægterne oven på de mange måneders vanrøgt. Hans 
sår heledes uden problemer, og hans ribben blev  
mindre fremstående, efterhånden som han fik mere 
sul på kroppen. Så begyndte hun at tage ham i skole. 
Hun gav ham grime på og førte ham rundt i folden 
i skridt og trav. Med kommandoer og tegn fik hun 
ham til at stå stille, til at vende til både den ene og 
den anden side, ja endda til at gå baglæns. Og da hun 
følte, hun havde det fulde herredømme over ham i 
grimen, begyndte hun at gå ture med ham i Næssets  
lille skov. Hun var noget nervøs, første gang hun 
vovede sig uden for folden med ham. Hun havde jo 
netop mistet ham, fordi han en gang havde revet sig 
løs fra hende for at gå til angreb på en anden hingst. 
Men han spadserede roligt og velopdragent af sted 
ved siden af hende og kiggede bare nysgerrigt på de 
nye omgivelser.



14

“Du er en lille englebasse,” sagde hun, da de var 
vel hjemme igen.

Men det var han selvfølgelig ikke. Han var en 
ung hingst med masser af temperament, og det fik 
hun at mærke næste dag.

Det var så dejligt vejr, at Tina trak Sunny ud foran 
stalden for at strigle ham. I den tid, hun havde haft 
ham, mens han var lille, havde hun tit haft ham 
bundet, så hun trak uden betænkeligheder grime-
skaftet gennem en af ringene i muren og begyndte 
at gnubbe skidtet af ham. Først stod han også roligt. 
Et par fluer svirrede ham om ørerne, og han kastede 
med hovedet for at få dem væk. Og så kunne han 
mærke, at der var noget, der holdt ham fast. Ikke 
en menneskehånd, der bøjede sig og fulgte hans  
bevægelser. Men noget hårdt og urokkeligt, der ikke 
ville give sig. Erindringen om Martins snærende 
lassoer steg op i ham, og han kastede sig tilbage 
med hele sin vægt. Rebet holdt, og det føltes, som 
om hans hoved var ved at blive rykket af. Vild af 
raseri satte han sig på haserne og trak alt, hvad han  
orkede.

Tina smed børsten fra sig og greb fat i grimen, 
men hun kunne se på ørerne og de hvidrandede 
øjne, at han ikke ville høre på hende. Desperat rev 
hun i karabinhagen, der var indrettet, så et enkelt 
kraftigt ryk fik den til at gå op. Sunny røg bagover 
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og tumlede om på jorden. Da han kom op, havde 
hun fat i hans grime.

“Rolig, Sunny, rolig,” mumlede Tina. Sunny hørte 
det ikke. Han ville ikke holdes, ikke bindes. Endnu 
engang kastede han sig tilbage, så voldsomt at Tina 
blev rykket forover og faldt, så lang hun var. Hun 
sansede lige akkurat at slippe sit tag i grimen, så hun 
ikke ville blive slæbt hen over gårdspladsen. Liggende 
på maven så hun Sunny snurre rundt, opdage, at der 
var et hegn i vejen, og sætte over det i et lynhurtigt, 
kattesmidigt spring. Trods forskrækkelsen kunne 
hun ikke lade være med at grine. Han var sprunget 
ind i indhegningen! Hvis bare han nu ville lade være 
med at springe ud igen …

Han slog en serie vilde krumspring hen over 
marken, men da han nåede den anden side, slog han 
ind på sin sædvanlige sti langs med hegnet. Han 
fløj af sted med halen som en fane efter sig, og Tina 
kunne se, hvordan han gradvist løb raseriet af sig og 
til sidst bare nød galoppen. Snart ville han igen være 
den hest, hun kunne kontrollere med stemmen.

Hun rejste sig langsomt op. Hun havde revet 
hånden, og det blødte lidt. Det ene knæ var grun-
digt ømt, men der var ikke gået hul – heller ikke på 
bukserne, gudskelov. Det var hendes yndlingsstald-
bukser, der var vasket næsten helt hvide efterhånden 
og var herligt slidte. Hun blev stående lidt endnu 
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og så på Sunny, ikke fordi hun var bange for, at han 
skulle finde på at springe, men bare fordi hun ikke 
kunne lade være. Den hals, de bevægelser … Han 
var så flot, når han rigtig foldede sig ud.

Den lørdag gik Tina og hendes far i gang med at 
forhøje hegnet. Hvad Sunny havde gjort én gang, 
kunne han gøre igen. Og næste gang var det jo ikke 
sikkert, han var så venlig at springe ind i stedet for 
ud. De var omtrent halvvejs oppe ad den ene lang-
side, da Tina fik øje på Lenny, der kom gående ad 
stien fra Ågården. Hun besluttede sig for at arbejde 
videre, som om hun ingenting havde set. Hun vidste 
stadig ikke rigtig, hvordan hun skulle opføre sig over 
for Lenny. Han var ikke til at hitte ud af.

“Hej,” råbte han, da han var kommet inden for 
hørevidde, og Tina syntes, det lød, som om han var i 
sit venlige hjørne i dag.

“Hej,” svarede hun. Han kom helt hen til dem.
“Nå, er I ved at forhøje hegnet?”
“Ja,” svarede Tina og spekulerede på, hvor han 

fik alle de geniale spørgsmål fra. Men så syntes hun 
allige vel, det var for uhøfligt bare at svare så kort som 
muligt.

“Sunny er blevet stærk nok til at hoppe over det.”
“Nåda,” sagde Lenny. “Hvordan har han det 

ellers?”
“Fint.” Hun skulle lige til at tilføje, at han næsten 
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var kommet sig efter den mishandling, han havde 
været udsat for, men tog sig i det. De stod lidt og følte 
sig ret forlegne begge to.

“Skal jeg ikke give en hånd med?” spurgte Lenny 
så.

“Meget gerne. Hverken min far eller mig er særlig 
kvikke med en hammer!”

Lenny smilede. Det var han. Det var en af de få 
ting, han følte sig god til, og det bestemte han sig for 
at vise dem. Indhegningen var færdig inden middag.

“Vil du ikke have lidt frokost med?” Tina syntes, 
det var det mindste, hun kunne gøre. Han havde lavet 
dobbelt så meget på en time, som hun og hendes far 
havde klaret på to.

“Jo tak. Det giver appetit, det her.” Han tørrede 
sveden af panden og prøvede at få det genstridige 
røde hår til at holde sig fra øjnene. Tina spekule-
rede på, om hun skulle spørge ham, hvorfor Sunny 
pludse lig ikke ville stå bundet. Men hun kunne 
næsten gætte sig til grunden, og hun bestemte sig for 
ikke at ødelægge den nye våbenhvile ved at nævne  
hans far.

*

Efter frokost gik Lenny hjem, spændt på hvad hans 
far ville sige til det her. Han vidste godt, at Martin 
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ikke kunne lide, at han snakkede med Tina. Der kom 
da også et brøl inde fra køkkenet, så snart han var 
inden for døren.

“Hvor har du været, knægt?”
Lenny vidste, at Martin var klar over, hvor han 

havde været.
“Ovre på Næsset,” sagde han.
“På Næsset?” Martin gjorde sin stemme truende.
“Ja. Er der ikke mere leverpostej?” Lenny var 

stadig sulten. Han var ikke vild med den mærkelige 
substans, Tina kaldte for “mexicansk omelet”. Han 
ignorerede bevidst Martins tonefald. Martin rejste 
sig halvt op, men satte sig igen.

“Den står i køleskabet,” sagde han træt. Lenny 
hentede den og jog arrigt kniven i den.

“Jeg hjalp dem med at gøre indhegningen højere.”
“Nå.”
“Ellers kan de ikke holde Sunny inde.” Lenny 

ledte med vilje samtalen hen på hingsten.
“Sunny?”
“Hingsten.”
Martin tav. Lenny tog en bid af sin leverpostej-

mad. En flue prøvede på at komme ud gennem det 
lukkede køkkenvindue. Lenny åbnede det og lod 
den slippe ud.

Min far ville have klasket den, tænkte han og 
skældte straks sig selv ud for at være latterlig. 
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*

Tina lukkede Sunny ud i folden efter aftensmaden. 
Hun havde været på skovtur med Handsome Joy hele 
eftermiddagen, og oven på sliddet med indhegningen 
fik det hende til at føle sig træt på en behagelig måde. 
Hun betragtede Sunny, der var glad for at komme ud 
og løbe krudtet af sig. Hun blev aldrig træt af at se på 
hans smidige bevægelser, så spændstige og elegante. 
Hans vilde galop fik hende til at tænke på brand natten. 
Hun huskede så tydeligt flammerne og angsten. Hun 
kunne næsten mærke gnisterne brænde mod huden. 
Galoppens rytme, heden og stilheden midt i larmen. 
Hun rystede lidt, og en kølig aftenvind føltes meget 
behagelig, da den strøg gennem folden og tog i hendes  
hår. Solsorten i birketræet ved hendes værelse sang 
sin kærlighedssang, som den havde gjort det hele 
sommeren. Tina smilede. Sikke en ihærdighed. Man 
må da håbe, han bliver belønnet, tænkte hun.

Sunny var holdt op med at løbe, og pludselig 
puffede en ivrig mule til hende.

“Tiggerprins,” lo hun og fiskede i lommen efter en  
gulerod. Hingsten guffede den i sig med lomme uld og  
det hele. Hun fik pludselig lyst til at ride på ham  
og syntes med ét ikke, at hun kunne holde ud at vente 
næsten to år til. Hun kunne vel altid begynde at 
vænne ham lidt til hendes vægt, ikke? Altså ikke sådan  



rigtig ride på ham for alvor, selvfølgelig … bare sådan 
prøve. Hun satte foden på hegnet og lod sig forsig-
tigt glide over på hans ryg. Han stod bomstille, med 
ørene vendt lyttende bagud. Hun gjorde ikke noget 
forsøg på at få ham til at gå fremad, men klappede 
ham bare og lod sig glide ned på jorden igen. Først 
da hun stod ved siden af ham, gik det op for hende, 
hvad hun havde gjort. Hun havde siddet på ham! 
Hun havde redet ham! Og ikke bare som den nat, 
hvor hun ikke havde haft noget valg, og hvor han 
havde været for panikslagen til at ænse noget. Nej, 
han havde vidst, hun var der, og havde stået roligt og 
fundet sig i at bære hende. Svimmel af lykke gav hun 
ham endnu en gulerod. Så kastede han sig pludse-
lig omkring og fór ned gennem folden, bukkende 
og sparkende af humør. Hun blev helt tør i munden. 
Fandtes der nogen hest så vidunderlig som Sunny? 
Næsten som svar på hendes tanker lød der en vrinsken  
og en skraben inde fra stalden. Handsome Joy savnede 
selskab. Tina lo. To så dejlige heste. Hvem kunne vel 
ønske sig mere?


