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Ditte & Lady Ina Bruhn Hent PDF Da Dittes familie flytter til en ny by, beslutter hendes far, at det er en god
anledning for Ditte til at droppe den farlige ridning og begynde til håndbold. Ditte er slet ikke enig, og da
Sofie fra den nye klasse fortæller om rideskolen Ponygården melder Ditte sig til mandagsholdet. Men det er
ikke let at gå til ridning uden at blive opdaget - og slet ikke, hvis man vil ride flere gange om ugen. Ditte
plejer ikke at lyve for sine forældre, men hvad skal hun ellers gøre, når hun ikke kan leve uden heste, og da
slet ikke uden Lady…? HESTENE PÅ PONYGÅRDEN er serien om Ditte, Sofie, Kitt, Steffi og Maja – fem
piger, som egentlig kun har én ting til fælles: HESTE. Hver bog fortæller historien om en af pigerne og deres
pony. Om fællesskabet i stalden, stævnerne og konflikterne pigerne imellem. Hvert kapitel indledes med en
video eller info-tekst med gode staldtips. Gratis staldskilt kan downloades på lærerværelset.dk/merchandise

eller ved at følge linket sidst i bogen.

 

Da Dittes familie flytter til en ny by, beslutter hendes far, at det er en
god anledning for Ditte til at droppe den farlige ridning og begynde
til håndbold. Ditte er slet ikke enig, og da Sofie fra den nye klasse

fortæller om rideskolen Ponygården melder Ditte sig til
mandagsholdet. Men det er ikke let at gå til ridning uden at blive
opdaget - og slet ikke, hvis man vil ride flere gange om ugen. Ditte
plejer ikke at lyve for sine forældre, men hvad skal hun ellers gøre,
når hun ikke kan leve uden heste, og da slet ikke uden Lady…?
HESTENE PÅ PONYGÅRDEN er serien om Ditte, Sofie, Kitt,
Steffi og Maja – fem piger, som egentlig kun har én ting til fælles:
HESTE. Hver bog fortæller historien om en af pigerne og deres

pony. Om fællesskabet i stalden, stævnerne og konflikterne pigerne



imellem. Hvert kapitel indledes med en video eller info-tekst
med gode staldtips. Gratis staldskilt kan downloades på

lærerværelset.dk/merchandise eller ved at følge linket sidst i bogen.
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