
En djævel at ride
Hent bøger PDF

Patricia Leitch
En djævel at ride Patricia Leitch Hent PDF Selv om araberhesten Shantih har sluttet sig til Jennie, er det

praktisk taget umulig for hende at ride den. Jennie tilbringer lige så megen tid med at blive kastet af som at
sidde på ryggen, og hun er nær ved at opgive. Da en velhavende familie med rideskole flytter ind i nabolaget
for sommeren, øjner Jennie chancen for at tage Shantih i skole. Familiens datter, Clare er en fremragende
springrytter, og det lykkes Jennie at overtale Clare til at hjælpe sig. Araberen er imidlertid næsten håbløs at
have med at gøre, og Clare mister lidt efter lidt tålmodigheden. Det varer længe, før det går op for Jennie, at
Clare ikke er værd at samarbejde med, men en utilgivelig handling er til slut afgørende for, at Jennie afbryder

samarbejdet. Og Jennie står igen alene med Shantih ... En djævel at ride er nummer 2 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.
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