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Carole og Stevie, 12 år og elever på Pine Hollow ridecentret, er bedste veninder og vilde med heste, da Lisa,
13 år, kommer med sin mor til rideskolen.Lisa er klædt i nyt og smart ridetøj, og da hun tilsyneladende bliver
gode venner med Veronica – datter af byens rigeste mand og frygtelig snobbet – er Carole og Stevie ikke sikre
på, at hun vil falde til på rideskolen.Men da Lisa viser hurtigt et naturligt ridetalent, og de tre piger finder
sammen i deres fælles interesse for ridning og kærlighed til heste.Carole, Stevie og Lisa planlægger sammen
den længe ventede weekend-tur i bjergene med rideskolen. Der er dog et problem: Stevies forældre vil ikke
betale for turen medmindre hendes karakterer i skolen bliver bedre.
Hvis ikke hun selv betaler for turen, må hun se i øjnene at skulle blive hjemme.Stevie beslutter derfor at starte
sin egen forretning for at tjene penge. Da det ser ud til at mislykkes, for hun uventet hjælp ...Bonnie Bryant
Hiller er en amerikansk forfatter, der har udgivet et væld af populære børne- og ungdomsbøger. Hun er særligt
kendt og elsket for serien "Sadelklubben" om tre unge piger, der alle elsker heste. De tre veninder Stevie
Carole og Lisa er helt vilde med heste.
De har dannet en klub ved navn Sadelklubben, og sammen kommer de ud for en masse spændende og til tider
farlige ting – alt sammen på hesteryg.
ekstra på kontoen. Hvorfor kaldes lipizzanerne for ’hestefamiliens balletdansere’. En bog for dig, der er vild
med heste. Beskrivelse Børnebog om heste og ponyer. Find papir og blyant frem og kom i gang med … Er

du bidt af at spille på heste, så kan du godt glæde dig. Vi søger en redaktør til Everhorse. På Langeland lever
der vilde heste af racen exmoor pony. Er du vild med heste. 12 vilde heste skal være med til at sikre vild og
sjælden natur i Nationalpark Mols Bjerge. Ordet vildhest bruges også som betegnelse for vildtlevende flokke
af heste, der stammer fra forvildede tamheste, som mustanger i USA og brumbyer i Australien. Hvorfor ikke
prøve at vinde nogle penge, hvis du alligevel elsker at kigge på hestevæddeløb. giver en vild hest dig en
diamant for hvert hesteår,. Bogens Handling Bogen handler om heste og om nogle kendte mennesker inde for
ridesporten. Er du vild med heste. Beskrivelse Børnebog om heste og ponyer. Her finder alt det du gerne vil
vide om heste Film med den sikreste knude du kan binde din hest med.

