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Pony & Co.1 Kirsten Sonne Harild Hent PDF "Godt jeg har ridehjelm på, flyver det igennem mit hoved. Men
det er kun en brøkdel af et sekund. Det er slet ikke slut endnu. Jeg bumper nemlig videre ned igennem folden
skråt bag ved Tessas dundrende hove. Jeg bumper, jeg flyver, jeg bumper, jeg flyver. Og det er netop nu gået
op for mig, at min fod sidder fast i stigbøjlen ..." Følg med i PONY & CO. En serie om tre vidt forskellige
piger på 12-13 år og deres hverdag med heste, skole, drenge og hinanden. PONY (Karen) er en rigtig

hestepige. Hun er meget omsorgsfuld over for sine veninder og ville gerne redde hele verden, hvis hun kunne.
MAJA er bare god til alting. Hun kan ride, danse, fægte spille klaver ... Og så ved hun en masse om livets

store mysterier. LISE har makeup, smart tøj og karaokeanlæg. Hun har den sjoveste fantasi - og så er hun vild
med drenge. Læs mere om Pony & Co. i: Mission Maja
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"Godt jeg har ridehjelm på, flyver det igennem mit hoved. Men det
er kun en brøkdel af et sekund. Det er slet ikke slut endnu. Jeg
bumper nemlig videre ned igennem folden skråt bag ved Tessas

dundrende hove. Jeg bumper, jeg flyver, jeg bumper, jeg flyver. Og
det er netop nu gået op for mig, at min fod sidder fast i stigbøjlen ..."
Følg med i PONY & CO. En serie om tre vidt forskellige piger på
12-13 år og deres hverdag med heste, skole, drenge og hinanden.
PONY (Karen) er en rigtig hestepige. Hun er meget omsorgsfuld
over for sine veninder og ville gerne redde hele verden, hvis hun

kunne. MAJA er bare god til alting. Hun kan ride, danse, fægte spille
klaver ... Og så ved hun en masse om livets store mysterier. LISE har
makeup, smart tøj og karaokeanlæg. Hun har den sjoveste fantasi -
og så er hun vild med drenge. Læs mere om Pony & Co. i: Mission

Maja
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