
Historier om heste
Hent bøger PDF

Heike Wiechmann
Historier om heste Heike Wiechmann Hent PDF Denne bog i Læseørn-serien indeholder 8 længere historier,
som er velegnet for børn, der allerede er i gang med læsning. De korte kapitler, den store og letlæselige skrift

og de mange illustrationer gør bøgerne lette og sjove at læse og er med til at give den træning, der er
nødvendig for at blive en rigtig dygtig læser. Læs syv søde historier om heste. Du kan blandt andre møde

Emma, som skal til prøve med sin hest, men den vil hellere rulle sig i vandet end vise sig for dommeren. Du
skal også hilse på Filur, som er med til by-fest og blander sig ved kaste-boden, og hingsten Andi, som bliver
forelsket. Der er også en spændende historie om hesten Siri, der falder gennem isen, og en historie om Maja,
der tror hun ser en spøgelses-hest med otte ben. Endelig er der Lotte, som har en hest, der bliver sur over, at

Lotte skal lave lektier, og Elisa, som kun har ét fødselsdags-ønske: en hest.
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