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Ude af trit Bonnie Bryant Hiller Hent PDF Carole får til opgave at træne Samson, det nye føl på Pine Hollow
Ridecenter. Stevie får besøg af en skæg pige ved navn Trudy, som ikke kender noget som helst til heste. Og
Lisa får en ugentlig spalte i den lokale avis, hvor hun skal skrive om ridning – mod betaling. Alt ser ud til at
gå godt, indtil Lisas første artikel udkommer. Alle på rideskolen bliver rasende på hende – de føler sig hængt

offentligt ud ved at læse om begivenheder på Pine Hollow, som er private. Lisa vil bare være en god
journalist, men for hver artikel bliver hendes veninder mere og mere fjendtligt stemt … 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.
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den lokale avis, hvor hun skal skrive om ridning – mod betaling. Alt
ser ud til at gå godt, indtil Lisas første artikel udkommer. Alle på

rideskolen bliver rasende på hende – de føler sig hængt offentligt ud
ved at læse om begivenheder på Pine Hollow, som er private. Lisa vil

bare være en god journalist, men for hver artikel bliver hendes
veninder mere og mere fjendtligt stemt … 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.
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