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Hestedrømme Mette Dam Back Hent PDF Hestedrømme er en herlig bog til alle hestepiger og hestedrenge og
handler om savn, venskab og kærlighed til heste. Tines far er død og der går ikke en dag, hvor Tine ikke

tænker på ham og savner ham. Hun drømmer om at gå til ridning, og da drømmen går i opfyldelse, kan hun
næsten ikke vente. Hun skal gå til ridning på en lille rideskole i nærheden, hvor der er en flok islandske heste

og én shetlandspony. Tine møder den lille shetlandspony Superman, som får en helt særlig plads i Tines
hjerte. Tine og Superman oplever en masse ting sammen, både gode og dårlige, og Superman er altid klar til
at lytte til Tine. Målgruppen er 9 til 12 år. (3.- 5. klasse.) Lixtal: 22 - Let at læse for alle. Bagerst i bogen kan

du finde en lille heste-ordbog. Tine og ponyen Superman er første bind i serien.
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