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Kapitel 7 

Och så kom alla till ridskolan 

Under dagen har det varit tyst och stilla i Veras nya stall. Vera och hennes kompisar gick en stund i 

hagen, sedan blev de intagna och fick hö. Nu står de alla och småsover i sina boxar.  

”Wow, där är den, den nya. Kolla! Hon är supersöt.” 

”Vilken lång man!” 

”Och den där pannluggen, jag ser inte ens hennes ögon.” 

”Kicki, får vi gå in till henne?” 

Vera tittar upp och gäspar stort. Så många människoföl har hon inte sett samtidigt förut. Och aldrig 

förr har någon hängt in över hennes boxdörr på det viset. Hon följer deras viftande armar som gör 

allt för att nå hennes man och letar med blicken efter tvåbeningen Kicki, som hon redan gillar och 

känner sig trygg med. Viftande armar är inget Vera uppskattar. 

”Backa undan! Häng inte över kanten in i boxen på det viset!” 

Fortare än det tar att vifta bort en fluga, så står alla människofölen blickstilla utanför Veras boxdörr. 

Kicki nickar uppskattande mot dem. ”Ni kan om ni vill. Vad har jag sagt gäller i ett stall?” 

”Man ska vara lugn”, svarar ett av barnen. 

”Inte prata högt”, säger ett annat. 

”Och inte springa”, fyller den första i. 

”Men hon är ju så söt”, försöker den tredje, men Kicki lyfter på ett ögonbryn och människofölet, som 

Vera ser har en grå jättemössa på huvudet, tystnar. 

”Ni som ska rida på nästa lektion, gå och hämta era hästars saker. Bind sedan upp dem och gör dem 

iordning. Ni föräldrar som är med hjälper era barn om så behövs.” Kicki pekar mot sadelkammaren. 
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”Men det är ju barnen som ska rida, jag har mejl jag behöver svara på.”  

En för Vera ny tvåbening kliver in i deras stallhörna och ställer sig bredbent mitt emot Kicki. 

”Vad gör du då här?” Kicki låter inte alls lika snäll på rösten som hon gjorde tidigare.  

Veras boxgranne Hollywood fnissar lite samtidigt som hon snällt sänker sitt huvud och låter ett av 

människofölen sätta grimma på henne. ”Matte gillar inte människofölens mammor och pappor” säger 

Hollywood. ”Kicki gillar hästar, människoföl, hundar och katter. Sist gillar hon föräldrar, det har hon 

sagt många gånger. Så vet du det, Vera.” 

Föräldern låter sig inte hindras och går med snabba steg fram till russtvillingarna Rulles och Rullas 

box. ”Men herregud, de ser ju likadana ut. Hur i all världen ska jag veta vem som är Rulle?” 

”Rulle är en valack, Rulla ett sto”, Kicki tittar bort, men Vera ser hur hennes ögon åker upp och ner. 

”Och?!” Föräldern slår ut med sina händer och Kicki suckar: ”Tuva, är du snäll och visar din pappa 

hur man ser skillnad på en pojke och en flicka? Han har ingen aning…”  

 

* 

 

Vera tycker det tar en evighet innan tvåbeningsfölen fått på hästarna sina grejor, men nu står de alla 

sadlade och tränsade på medellinjen inne i ridhuset. Inte Vera förstås, hon har bara fått följa med in i 

manegen för att se hur en lektion går till. Ett människoföl, som Kicki kallar Liam, står och håller 

henne. På läktaren, som går utmed ena långsidan av det stora ridhuset, sitter en hel rad andra 

tvåbeningsföl och Vera förstår att flera av dem gärna bytt plats med Liam.  

”De gillar mig”, tänker hon samtidigt som Liam klappar och pussar på henne. 

”Du är väldigt fin Vera. Jag ska fråga Kicki om jag får bli din skötare. Är det ok Vera? Jag vill gärna 

det. Väldigt gärna. Hoppas jag får för Kicki”, säger pojken samtidigt som han kliar i Veras långa 

man och försöker reda ut den med sina fingrar. 
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