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Brittas nya häst Lisbeth Pahnke Hent PDF Britta får erbjudande om drömjobbet efter skolavslutningen, hon
ska bli hästskötare på en gård och hon packar med sig både ponny och sadelväska. Britta hoppas att hon och
Silver kommer trivas ute på landet, men samtidigt funderar hon på om det inte är dags att att hon byter till en
stor häst nu när hon blivit för gammal för att tävla i ponnyklasser. Men bara tanken på att sälja Silver skär i

hjärtat. Britta lägger pannan i djupa veck, och så helt plötsligt dyker det upp en möjlighet...

Britta är en riktig hästtjej. Hon älskar att vara i stallet och att känna vinden i håret på hästryggen i galopp.
Serien om Britta och Silver är skriven för barn och ungdomar som är tokiga i hästar och att hänga i stallet.

Lisbeth Pahnke (f. 1945) är barnboksförfattare, fackbokskribent, översättare och hästentusiast. Hon är mest
känd för sina hästböcker om Britta och Silver. Det är en serie på 14 böcker och har underhållit

hästintresserade killar och tjejer ända sedan den första boken kom ut 1966.

 

Britta får erbjudande om drömjobbet efter skolavslutningen, hon ska
bli hästskötare på en gård och hon packar med sig både ponny och
sadelväska. Britta hoppas att hon och Silver kommer trivas ute på

landet, men samtidigt funderar hon på om det inte är dags att att hon
byter till en stor häst nu när hon blivit för gammal för att tävla i

ponnyklasser. Men bara tanken på att sälja Silver skär i hjärtat. Britta
lägger pannan i djupa veck, och så helt plötsligt dyker det upp en

möjlighet...

Britta är en riktig hästtjej. Hon älskar att vara i stallet och att känna
vinden i håret på hästryggen i galopp. Serien om Britta och Silver är
skriven för barn och ungdomar som är tokiga i hästar och att hänga i

stallet.

Lisbeth Pahnke (f. 1945) är barnboksförfattare, fackbokskribent,
översättare och hästentusiast. Hon är mest känd för sina hästböcker
om Britta och Silver. Det är en serie på 14 böcker och har underhållit
hästintresserade killar och tjejer ända sedan den första boken kom ut

1966.
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