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Sofie og Alvar. Hestene på Ponygården 2 Ina Bruhn Hent PDF Efter en alvorlig rideulykke er Sofie blevet
bange for at ride. Men da hun begynder at hjælpe Karen med hendes islændere, bliver Sofie langsomt tryg
ved heste igen og især ved Alvar... Sofie begynder at lege med tanken om at købe Alvar. Men hendes mor

synes ikke, at islænderridning er ”rigtig” ridning - og for øvrigt er der allerede en tysk køber, der er
interesseret.

HESTENE PÅ PONYGÅRDEN er serien om fire piger, som egentlig kun har én ting til fælles: HESTE.
Hver bog fortæller historien om en af pigerne og deres pony. Om fællesskabet i stalden, stævnerne og
konflikterne pigerne imellem. Hvert kapitel indledes med korte instruktionsfilm eller gode staldtips.

Gratis staldskilt kan downloades på lærerværelset.dk/merchandise

Pressen skrev:

»Serien lander midt mellem Inger Frimanssons UFO-Klubben og Pia Hagmars Klara-serie, men topper dem
begge kvalitetsmæssigt. Dette 2. bind i serien lever fuldt ud op til den høje standard i 1. bind.

Skøn bog og et "must-read" for alle heste-tossede piger.«

- Maria Sjøblom, Lektør
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