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PŘEDMLUVA
Rozrušena krutým zacházením s  koňmi ve své době, Anna 
Sewellová napsala knihu, „aby přesvědčila lidi k  laskavosti, 
soucitu a chápavému zacházení s koňmi.“ Černý krasavec byl 
první významnou dětskou knihou v angličtině, která se sou-
středila na zvířecí postavy.

Příběh krásného hřebce je zasazen do viktoriánské Anglie, 
času, kdy koně byli klíčoví, jelikož byli pro lidi hlavním do-
pravním prostředkem. Nicméně, nebylo s nimi vždy zacháze-
no správně. Černý krasavec od raného věku přichází na to, že 
lidé mohou být buď nejlepším spojencem koně, nebo jeho 
největším nepřítelem…

 Předmluva
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forehead – čelo

back – záda, hřbet

hoof – kopyto

leg – noha

knee – koleno 

mane – hříva

star – hvězda  
(bílá značka mezi nebo nad očima)

tail – ocas 

TĚLO KONĚ – BODY OF A HORSE
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check-rein – pomocná, 
vyvazovací otěž 

harness – postroj

(iron) shoes – (železné) podkovy

(leading) rein  
– (vodící) otěž

halter – ohlávka

collar – chomout

saddle – sedlo

bit – udidlo

bridle – uzdečka

VÝSTROJ KONĚ – HORSE EQUIPMENT
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MEET THE CHARACTERS: 
Black Beauty is the storyteller. 
He is a beautiful, strong horse 
who always strives to do his best. 
He learns good manners from his 
mother, and lives by those princi-
ples for the rest of his life.

Ginger is a pretty, chestnut 
horse whom Black Beauty meets 
at Birtwick Park. She´s quite the 
opposite of him, but, in time, 
they become very fond of each 
other.

Merrylegs is a grey pony who is always 
cheerful. Black Beauty meets him in 
Birtwick Park and they become friends.

John Manly is a kind and wise trainer and 
coachman in Birtwick Park. He takes a great 
liking to Beauty, who loves him very much in 
return.
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Joe Green is the stable boy at Birtwick 
Park. At the time, he is still learning his way 
around horses and he makes mistakes. Joe 
loves Beauty, so he is happy their paths cross 
again in the end.

Mr. Gordon is the one who buys Black 
Beauty from Farmer Grey. He is a kind man 
who makes sure that his horses get good 
care. Mrs. Gordon is a nice lady. Her illness 
is the reason her family leaves England.

Lord and Lady Wexmire / The Wexmires
Squire Gordon sells Black Beauty to Lord 
Wexmire, because he believes Wexmire 
will take good care of him. Lord Wexmire 
is a  good man, but his wife doesn´t care 
about the well-being of 
horses. All she cares about 
is style. 

Jeremiah Baker (Jerry) is a cab driver in 
London. He is a man of very good character. 
He loves and cares about Beauty. Beauty says 
it himself: they are a team.
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SEZNAMTE SE: 
Černý krasavec je vypravěčem 
příběhu. Je to krásný, silný kůň, 
který se vždy snaží dělat, co může. 
Své dobré způsoby se naučí 
od matky a s těmito principy žije 
po zbytek života.

Zrzka je krásný kaštanový kůň, 
se kterým se Černý krasavec 
setká v Birtwick Parku. Je jeho 
pravým opakem, ale časem se 
začnou mít moc rádi.

Neposeda je šedý poník, který je vždy 
veselý. Černý krasavec ho potká v Birtwick 
Parku a stanou se přáteli.

John Manly je laskavý a moudrý trenér a kočí 
v Birtwick Parku. Lásku, kterou k Černému 
krasavci chová, mu kůň opětuje.
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Joe Green je mladý ošetřovatel koní v Birt-
wick Parku. V té době se ještě péči o koně učí 
a dělá chyby. Joe má Krasavce rád, a tak je 
šťastný, když se nakonec jejich cesty znovu 
střetnou.

Pan Gordon je tím, kdo koupí Černého 
krasavce od farmáře Greye. Jedná se 
o laskavého člověka, který zajišťuje svým koním 
dobrou péči. Paní Gordonová je milá paní. Její 
nemoc je důvodem, proč rodina opustí Anglii.

Lord a lady Wexmirovi
Velkostatkář Gordon prodá Černého 
krasavce lordu Wexmirovi, protože věří, 
že se o něj Wexmire dobře postará. Lord 
Wexmire je dobrý člověk, ale jeho ženě 
na blahobytu koní nezále-
ží. Jediné na čem jí záleží, 
je styl. 

Jeremiah Baker (Jerry) je drožkářem v Lon-
dýně. Je to člověk s velmi dobrou povahou. 
Má Krasavce rád a záleží mu na něm. Krasa-
vec sám řekne, že jsou tým.


