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Pony & Co. 5 - Forever Kirsten Sonne Harild Hent PDF Det er blevet forår. Pony, Maja og Lise glæder sig
vildt til at skulle ride ponyvæddeløb og tage på lange skovture og lære at springe på Tessa og Rainbow og
alle de andre elskede Welsh Mountain-ponyer på gården. Efter Lises dramatiske vintertur i grusgraven et par
måneder  tidligere har de tre pigers forældre dog rottet sig sammen og betinget sig, at pigerne samtidig skal

have én ordentlig ridetime om ugen hos en rigtig ridelærer på den lokale rideskole. Forældrene får
selvfølgelig deres vilje, lykkeligt uvidende om hvad der venter de tre piger af farlige forviklinger. Allerede

under første ridetime begynder tingene at gå galt, og Pony, Maja og Lise får hurtigt brug for ekstra
forstærkning i form af Andreas, Jonathan og Oliver. Men mere end nogensinde får veninderne brug for

hinanden ...

En serie om tre vidt forskellige piger på 12-13 år og deres hverdag med heste, skole, drenge og hinanden.

· Pony (Karen) er en rigtig hestepige. Hun er meget omsorgsfuld over for sine veninder og ville
gerne redde hele verden, hvis hun kunne.

· Maja er bare god til alting. Hun kan ride, danse, fægte spille klaver ... Og så ved hun en masse om
livets store mysterier.

· Lise har makeup, smart tøj og karaokeanlæg. Hun har den sjoveste fantasi - og så er hun vild med
drenge.
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