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Cindys drømmehest Joanna Campbell Hent PDF Cindy vil allerhelst blive på Whitebrook for evigt. Efter at
have været i familiepleje det ene sted efter det andet, har hun nu endelig fundet et hjem, hvor folk holder af
hende. Og bedst af alt: Der er masser af heste. Alt er godt, lige indtil Lavinia beskylder hende for at stjæle.

Myndighederne vil sende hende til et andet hjem. Og hendes nye plejeforældre stoler vist heller ikke længere
på hende. Cindys problemer bliver kun værre, da hun opdager en mishandlet hest på en gård i nærheden og
skjuler den. Hvis nogen finder ud af, at hun har stjålet en hest, må hun helt sikkert forlade Whitebrook for

altid.

I bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor hestene er en meget stor del af hverdagen.
Serien henvender sig til de 10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind.

Joanna Campbell er pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk forfatter som blev født i Connecticut i
1946. Allerede som barn var hun vild med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun reddede den
forsømte Moe fra en grum hesteskæbne. Hun begyndte sin forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur
for voksne, men senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og det udviklede sig til serien

"Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991 til 2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.

 

Cindy vil allerhelst blive på Whitebrook for evigt. Efter at have
været i familiepleje det ene sted efter det andet, har hun nu endelig
fundet et hjem, hvor folk holder af hende. Og bedst af alt: Der er

masser af heste. Alt er godt, lige indtil Lavinia beskylder hende for at
stjæle.

Myndighederne vil sende hende til et andet hjem. Og hendes nye
plejeforældre stoler vist heller ikke længere på hende. Cindys

problemer bliver kun værre, da hun opdager en mishandlet hest på en
gård i nærheden og skjuler den. Hvis nogen finder ud af, at hun har
stjålet en hest, må hun helt sikkert forlade Whitebrook for altid.

I bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor
hestene er en meget stor del af hverdagen. Serien henvender sig til de

10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind.

Joanna Campbell er pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk
forfatter som blev født i Connecticut i 1946. Allerede som barn var
hun vild med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun
reddede den forsømte Moe fra en grum hesteskæbne. Hun begyndte
sin forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur for voksne,
men senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og
det udviklede sig til serien "Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991

til 2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Cindys drømmehest&s=dkbooks

