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Forår på Ponygården. Maja skal til Danmarksmesterskabet i military. Hun træner hver dag. Sådan har hendes
hverdag været i mange år. Al hendes tid er gået med ridning. Og nu lokker andre interesser. Fester. Venner.
Måske den første kæreste? Samtidig er Maja ved at være for stor til at ride ponyklasser, og hun finder en ny
hest, der kan blive Dancers afløser. Men hun har haft Dancer i fire år og selv trænet ham op. Maja bliver i tvivl
- har hun overhovedet lyst til at fortsætte som voksenrytter? Og kan hun holde ud at skulle skilles fra Dancer?
HESTENE PÅ PONYGÅRDEN er serien om Ditte, Sofie, Kit, Steffi og Maja – fem piger, som egentlig kun
har én ting til fælles: HESTE. Hver bog fortæller historien om en af pigerne og hendes pony. Om fællesskabet
i stalden, stævnerne og konflikterne pigerne imellem. Hvert kapitel indledes med en QR-kode, der linker til
korte instruktionsfilm og gode staldtips. Gratis staldskilt kan downloades på lærerværelset.dk/merchandise
Pressen skrev: »Endnu en skøn bog i en ret fantastisk serie.« - Maria Sjøblom, Lektør »Ina Bruhn har skrevet
mange ungdomsbøger, og hun kan sit håndværk.
Maja & Dancer er en god seriebog med spænding, grin og tårer.« - Line Beck Rasmussen, Weekendavisen
Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Maja & Dancer af Ina Bruhn. Steffi Og Saphir. Bogvægtens
anmeldere;. Jeg tenkte på alt fra fødsel og dåp til begravelse på samme tid. Men da hun begynder at hjælpe
Karen med. Easily share your publications and get. Forår på Ponygården.

Find billige bøger på nettet med en enkelt søgning.
august 2015 Levering med omdeling 39,95 kr ; Gratis levering ved køb over 599 kr ; 5/5 på Trustpilot - 28.
Maja og Dancer. Ina Bruhn. (Der er flere bøger i serien ”Hestene på Ponygården”) Vild med heste. Maria
Marsbøll Andersen på låne. Maja og Dancer, ebog. Hun. Forår på Ponygården. Køb 'Sofie og Alvar. 3,
Telkomsel , Indosat. Da Dittes familie flytter til en ny by, beslutter hendes far, at det.

