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Bjergturen Bonnie Bryant Hiller Hent PDF Carole, Stevie og Lisa, bedste veninder på rideskolen, har startet
Sadelklubben, hvor det eneste krav for at være medlem er, at man er vild med heste – og parat til at hjælpe

hinanden. Sammen er de på den længe ventede weekendtur i bjergene og rider over blomstrede enge, gennem
skovklædte stier – bader i små bjergsøer og deler telt under stjernerne. Alt er perfekt, selv den vigtige

Veronica kan ikke ødelægge turen. Men lykken varer kort. Ved en tragisk ulykke, forårsaget af Veronicas
uforsigtighed, mister Carole det, hun elskede mest i verden. Vil sorgen får hende til at opgive ridning ...?

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.

 

Carole, Stevie og Lisa, bedste veninder på rideskolen, har startet
Sadelklubben, hvor det eneste krav for at være medlem er, at man er
vild med heste – og parat til at hjælpe hinanden. Sammen er de på
den længe ventede weekendtur i bjergene og rider over blomstrede
enge, gennem skovklædte stier – bader i små bjergsøer og deler telt
under stjernerne. Alt er perfekt, selv den vigtige Veronica kan ikke
ødelægge turen. Men lykken varer kort. Ved en tragisk ulykke,

forårsaget af Veronicas uforsigtighed, mister Carole det, hun elskede
mest i verden. Vil sorgen får hende til at opgive ridning ...? 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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