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Nu får du to bøger i én. Her er den flotte nye udgave af Kirsten Sonne Harilds populære hesteserie PONY &
CO. Bøgerne handler om tre forskellige piger på 12-13 år og deres hverdag med heste, skole, drenge og
hinanden - fortalt med varme og humor. Nu slået sammen, så der er to bind i hver bog. Hovedpersonen Pony
er hestepigen, der bor alene med sin far og sin lillebror. Hun er omsorgsfuld, fornuftig og meget modig, hvad
angår heste – knap så modig med drenge … Maja er den smukke og talentfulde pige, der kan ride, fægte,
danse ballet og meget andet. Måske kan hun lidt for meget og har svært ved at se, hvad der virkelig betyder
noget. Lise er pigepigen, der er glad for heste, men endnu gladere for drenge. Lise kan lide sminke og dans.
Hun ved mest om tøj og har det sværest ved alt det beskidte arbejde, der følger med ridning. DEN FJERDE
BOG OM PONY & CO.
består af 'Pony & Co. 7 – Den nye stjerne' og 'Pony & Co. 8 – Sandheden om Elvis'.
Kirsten Sonne Harild.
Jeg har altid troet Kong Christian den Fjerde som en stor og god konge,. : Den nye stjerne, Sandheden om
Elvis (Forfatter: Kirsten Sonne Harild, Forlag: Gyldendal, Format: Indbundet, Type: Bog… Den fjerde bog
om Pony & co. 1 (Pony & Co. Den sjette bog om Pony & co. Beskrivelse Den tredje bog om Pony & Co.

Rollespillere i filosofi bringer fjerde advent på banen, hvor julekalenderen dækker ikke en rollespilsbog men
en bog om rollespil. Om Google Bøger - Privatlivspolitik - Service vilkår - Oplysninger for. Pony & Co.
, Kategori: Bøger, Format: Indbundet Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish
magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Kirsten Sonne Harild. Toggle navigation.
Dagens bog er. Kirsten Sonne Harild 94,- Teddy går i skole Lin Hallberg 94. “Balders bog” – fjerde afsnit:.
7 – Den nye stjerne’ og ‘Pony & Co. Bøgerne handler om tre forskellige piger på 12-13. CO.
består af ‘Pony & Co.

