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Til hest i New York Bonnie Bryant Hiller Hent PDF Stevie, Carole og Lisa bliver ellevilde, da de får
mulighed for at komme til New York sammen med mrs. Reg og Max, deres træner. Der skal de overvære
American Horse Show, den vigtigste begivenhed i landet inden for hestesport, hvor en af Max‘ tidligere

elever skal deltage.

I New York går de tre veninder på opdagelse i Greenwich Village, rider i Central Park og besøger staldene i
Madison Square Garden. På en ridetur i Central Park kommer Lisa en løbsk rytter til hjælp. Det viser sig at
være deres store filmidol, Skye Ransom, der træner til en scene i sin nye film, hvor han skal ride – og han er

skrækslagen.

Vil det lykkes for sadelklubben at lære Skye Ransom at ride, inden optagelserne starter?

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.

 

Stevie, Carole og Lisa bliver ellevilde, da de får mulighed for at
komme til New York sammen med mrs. Reg og Max, deres træner.

Der skal de overvære American Horse Show, den vigtigste
begivenhed i landet inden for hestesport, hvor en af Max‘ tidligere

elever skal deltage.

I New York går de tre veninder på opdagelse i Greenwich Village,
rider i Central Park og besøger staldene i Madison Square Garden.
På en ridetur i Central Park kommer Lisa en løbsk rytter til hjælp.
Det viser sig at være deres store filmidol, Skye Ransom, der træner

til en scene i sin nye film, hvor han skal ride – og han er
skrækslagen.

Vil det lykkes for sadelklubben at lære Skye Ransom at ride, inden
optagelserne starter?

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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