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Drømmen om en hest Patricia Leitch Hent PDF Jennie, der er vild med heste, flytter med sin familie til det
skotske højland. Undervejs møder hun i et cirkus araberhesten Shantih, der optræder i et imponerende

hestenummer. Dressøren mishandler araberen i en sådan grad, at Jennie beslutter sig for at redde hesten fra
yderligere pinsler. Det lykkedes også under dramatiske omstændigheder t befri Shantih, der imidlertid flygter
op i højlandet for at slutte sig til nogle shetlandsponyer. Jennie har ét stort ønske: at indfange araberen for at
lære at ride den. Men der er ikke nogen let sag. Hesten er skræmt fra vid og sans og vil overhovedet ikke
have med mennesker at gøre. Først da den er ved at omkomme af sygdom og sult i vinterkulden, har Jennie
heldet med sig. Optræningen kan begynde. Men det er lettere sagt end gjort ... Drømmen om en hest er

nummer 1 i serien om Jennie Patricia Leitch (f. 1937), er en skotsk forfatter, der er bedst kendt for sin serie af
børnebøger om hestepigen Jennie og hendes vilde araberhest Shantih, der foregår I det skotske højland.

 

Jennie, der er vild med heste, flytter med sin familie til det skotske
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