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Pony & Co. 3 - I vild galop Kirsten Sonne Harild Hent PDF Pony har fået kæreste på - og dermed også et
problem. Han elsker fodbold, hun elsker heste ... Så hvordan får man tingene til at hænge sammen, når man
samtidig også er ret genert og ikke nær så modig, når Jonathan er i nærheden, som man er, når man rider vild
galop på Tessa? Så sker der noget, da Pony er på ridelejr, der får hende til at tænke sig om en ekstra gang; På
ridelejren er der en sød dreng ved navn Oliver, som meget gerne vil snakke om heste ... Og et natløb i skoven

udvikler sig til et mareridt, da Tessa og nogle andre heste forsvinder.

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.
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sammen, når man samtidig også er ret genert og ikke nær så modig,
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