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Sommerrytterne Patricia Leitch Hent PDF Sommerferien står for døren, og Jennie glæder sig til de mange

dage alene sammen med sin hest Shantih. En formiddag møder hun pigen Sue, der er kommet til højlandet for
at tilbringe ferien i telt. De to piger bliver hurtigt venner og planlægger en længere lejrtur i det fri. Men

Jennies forældre har inviteret to børn fra storbyen, Marlene og Bill, til at bo på Finmory, og deres ankomst
forplumrer fuldkommen Jennies planer. Marlene, der er halt, er udelukkende interesseret i at ride Shantih, og
trods Jennies protester overtager hun efterhånden træningen af araberhesten. Under et uvejr udviser Marlene
et ukendt mod, som giver Jennie respekt for storbytøsen, og lidt efter lidt må hun overgive sig. Den pige, som

Jennie fra starten har hadet af hele sit hjertet, bliver nu hendes lykke. Men lykken varer kort ...
Sommerytteren er nummer 3 i serien om Jennie Patricia Leitch (f. 1937), er en skotsk forfatter, der er bedst
kendt for sin serie af børnebøger om hestepigen Jennie og hendes vilde araberhest Shantih, der foregår I det

skotske højland.

 

Sommerferien står for døren, og Jennie glæder sig til de mange dage
alene sammen med sin hest Shantih. En formiddag møder hun pigen
Sue, der er kommet til højlandet for at tilbringe ferien i telt. De to
piger bliver hurtigt venner og planlægger en længere lejrtur i det fri.
Men Jennies forældre har inviteret to børn fra storbyen, Marlene og
Bill, til at bo på Finmory, og deres ankomst forplumrer fuldkommen
Jennies planer. Marlene, der er halt, er udelukkende interesseret i at
ride Shantih, og trods Jennies protester overtager hun efterhånden
træningen af araberhesten. Under et uvejr udviser Marlene et ukendt
mod, som giver Jennie respekt for storbytøsen, og lidt efter lidt må
hun overgive sig. Den pige, som Jennie fra starten har hadet af hele

sit hjertet, bliver nu hendes lykke. Men lykken varer kort ...
Sommerytteren er nummer 3 i serien om Jennie Patricia Leitch (f.
1937), er en skotsk forfatter, der er bedst kendt for sin serie af
børnebøger om hestepigen Jennie og hendes vilde araberhest



Shantih, der foregår I det skotske højland.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sommerrytterne&s=dkbooks

