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Ny letlæst hestebog i serien om Rideskolen Der er kommet en ny hest til rideskolen. Den hedder Freja.
Da Line og Maja kommer ind i stalden for at hilse på den nye hest, kan de se, at den ikke har det godt.
Dens mave er meget tyk. Måske er det kolik? Det kan heste dø af.
Sammen med deres ridelærer Lotte sætter de sig til at vente på dyrlægen. Det er heldigvis ikke kolik. Men
hvad er der så galt med den nye hest? Den nye hest er et nyt bind i serien om pigerne fra rideskolen. Bøgerne
er lette at læse og egner sig godt til begynderlæsere. Bogen er illustreret med søde billeder af heste og ponyer
og indbundet i stift bind.
Sørg for at din hest er glad og sund når den er ude i regnvejret med regndækkener i forskellige modeller og
tykkelser. Den … Vinterdækken og termodækken beskytter din hest mod kulde og vinterlignende forhold. 3.
089 billetter til Hest … Hej Maria.
Den … Pia Skar, én af vores internationale dommere, som står for reglementet, oversættelse og rettelser, hun
skriver: Vi har lavet en enkelt rettelse i kørereglementet, så jeg vil bede dig erstatte den på hjemmesiden med
den vedhæftede version. Oplev mammutter, sabelkatte og andre fortidsdyr, mød rensdyr og lav smykker af
rensdyrgevir ved vores store nye udstilling Tilbage til istiden. 10-15 søndage kl. Læs mere. 449,- Artist: Kim

Larsen & Kjukken Album: Øst For Vesterled. Hvad Mon De Siger. 14-20 torsdage kl. Køb det bedste
rideudstyr til både rytter og hest. Vi har et kæmpe udvalg og alle de rigtige mærker. Levering 2-3 dage og fri
fragt ved køb over kr. Kjøp spennende strikkemønster og last direkte ned til ditt nettbrett eller pc. OBS: DU
KAN INDLEVERE NYE VARER ONSDAG OG SØNDAG Kåring 1 er åben for tilmelding 25/4-2018.
Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting. Shana bliver her bedækket af Kirsebærgårdens Joker.

