
Byla jednou jedna indiánka, která se jmenovala Andrea. Andrea měla koně 
a kůň se jmenoval Blesk. Byl to hřebec. Byl černý a na hlavě měl bílou 
skvrnu. Andrejka mu často říkala, že ho má moc ráda. Měla ho tak ráda, že 
by ho nevyměnila za žádného jiného koně. A byla pravda, že i Blesk jí měl 
rád. Ale Andrejka nebyla jako ostatní indiáni. Chodila se svým koněm také 
na závody. 

              

 Nechodila tam jenom pro trofeje ale také pro zábavu. Závodila moc ráda. 
Jednou se ale stalo, že její Blesk onemocněl   tak nemohl jít na jedny důležité 
závody. Andrejce toho bylo moc líto. A protože byl Blesk moc nemocný. 
Zdálo se již nikdy nebude moct závodit. Ale i ostatním indiánům to bylo také 
líto. Dohodli se, že Andrejce dají některého jiného koně ze svého stáda. Aby 
mohla znovu závodit. Andrejka ale odmítla. Řekla: „ Děkuji, ale stačí mi můj 
Blesk.“ Dny ubíhali až se přiblížil den závodu. Ale Blesk byl stále nemocen. 
Andrejka byla indiánka a indiáni byli známi i jako znalci různých bylinek a 
věděli bylinkami léčit nejen lidi ale i zvířata. Indiáni také znali lékaře, kteří 
věděli uzdravovat. K jejímu koni jednoho doktora přivedli. Pan  doktor koně 
prohlédl a Andrejce řekl: „ pokusím se tvého koně uzdravit“  Pan doktor 
dodal Andrejce novou naději, že její kůň bude uzdraven. Ráno přivedla koně 
k doktorovi na kliniku. Lékař se na jejího koně podíval a řekl: „ Moc dobré 
to není ale možná se my podaří ho uzdravit.“ 

                

Doktor Andrejce moc naděje nedal. Když přišla od doktora nešla si hrát 
s ostatními dětmi, ale vešla do svého típí a hořce se rozplakala. Když jí 
tatínek slyšel plakat přišel za ní a ptal se jí, proč tak pláče. Ona se mu svěřila, 
že možná se doktorovi nepodaří Bleska uzdravit. Tatínek se jí snažil utěšit. 
Na druhý den ráno se setkala zase s doktorem a ten jí oznámil, že Blesk 
potřebuji operaci. Andrejka byla moc smutná a tu noc nemohla usnout. 
Operace se moc bála no doktor ji přesvědčil, že jiné východisko není. A tak 
koně uspali a operace začala. Operace Bleska nevyléčila úplně. Andrejka 
přesto zářila štěstím. S Bleskem dlouhý čas a poctivě cvičila až nakonec se 
závodů mohl alespoň účastnit i když neměl moc velkou šanci vyhrát. Den 
závodů se přiblížil a Andrejka byla moc nervózní.  Všichni si totiž mysleli, že 
vyhrát již nemůže. Když stála s koněm na startovní čáře plna nervozity 
uslyšela slovo start. Andrejka a Blesk běželi co jim síly stačili. Závod vyhráli 
a všichni jim moc tleskali a těšili se s nimi.  

Andrejka byla moc šťastná. Se svým Bleskem vyhrála ještě mnoho závodů a 
získala mnoho medailí.  
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