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Wonders søster Joanna Campbell Hent PDF Samantha McLean har arbejdet med heste hele sit liv, men hun
har aldrig haft sin egen. Derfor bliver hun lykkelig, da Alison Griffen og Mike Reese giver hende Shining,
som er søster til Wonder, den berømte væddeløbshest. Samantha skal træne Shining op til at blive en vinder,
men hesten er stædig og modvillig. Alt ser håbløst ud, indtil den lille pige, Mandy, som efter en ulykke ikke
kan gå, forelsker sig i Shining. Men da Shining er klar til sit første løb, giver Mandys forældre Samantha et
overraskende tilbud. Bliver Samantha nødt til at give den eneste hest, hun nogensinde har ejet fra sig? I

bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor hestene er en meget stor del af hverdagen.
Serien henvender sig til de 10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind. Joanna Campbell er
pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk forfatter som blev født i Connecticut i 1946. Allerede som barn
var hun vild med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun reddede den forsømte Moe fra en
grum hesteskæbne. Hun begyndte sin forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur for voksne, men
senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og det udviklede sig til serien "Fuldblod".

Bøgerne, der udkom fra 1991 til 2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.

 

Samantha McLean har arbejdet med heste hele sit liv, men hun har
aldrig haft sin egen. Derfor bliver hun lykkelig, da Alison Griffen og

Mike Reese giver hende Shining, som er søster til Wonder, den
berømte væddeløbshest. Samantha skal træne Shining op til at blive
en vinder, men hesten er stædig og modvillig. Alt ser håbløst ud,
indtil den lille pige, Mandy, som efter en ulykke ikke kan gå,

forelsker sig i Shining. Men da Shining er klar til sit første løb, giver
Mandys forældre Samantha et overraskende tilbud. Bliver Samantha
nødt til at give den eneste hest, hun nogensinde har ejet fra sig? I
bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor

hestene er en meget stor del af hverdagen. Serien henvender sig til de
10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind. Joanna
Campbell er pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk forfatter
som blev født i Connecticut i 1946. Allerede som barn var hun vild



med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun reddede
den forsømte Moe fra en grum hesteskæbne. Hun begyndte sin

forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur for voksne, men
senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og det
udviklede sig til serien "Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991 til

2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.
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