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L’Amy viu als Estats Units en un ranxo 
preciós, a Texas. Casa seva està envoltada 
de prats, i veu els cavalls com pasturen i 
cavalquen a sota mateix de les finestres. 
Els animals també s’entrenen en un clos. 
Allà, els cowboys els ensinistren i els 
ensenyen a saltar obstacles. 

L’Amy té por de 
muntar a cavall
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Sovint, l’Amy s’enfila a la tanca per 
veure’ls. Li agraden molt els moviments 
que fan i les crineres que es mouen en 
l’aire, quan cavalquen orgullosos al voltant 
de la cleda. 
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Però l’Amy té un problema: muntar a cavall 
li fa por! Cada vegada que ho prova amb 
l’ajut d’en Jim, un vell cowboy que se 
l’estima molt, es bloqueja i s’agafa fort al 
seu amic. Els pares, els germans i tothom 
del ranxo intenten que no s’espanti. Però 
no hi poden fer res! 
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