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Ildhesten Charlotte Blay Hent PDF Lea får sit livs største ønske opfyldt: sin egen hest! Hun kan vælge og

vrage mellem 200 vilde ungheste i de islandske fjelde. Lea udpeger sig den stolteste i flokken, og Nonni, der
er skøn og ligner en viking, hjælper hende med at indfange og træne den. Men der er også andre, der har kig
på den hest … Fra bogen: ”Hvordan kan jeg fortælle ham, at hesten sprang over hegnet i nat. At jeg red i
flyvende pas ud til hesteflokken. At jeg mødte en huldrepige, der red sammen med mig. At vi badede i en
dampende varm elv under vulkanen i solskinnet midt om natten…? ” Charlotte Blay har redet på Island år
efter år for at opleve Sagaøens eventyr og mystik. Og hun har givet stemningen videre i bøgerne Ildhesten,

Spøgelseshesten og Vildhesten. Bøgerne i Sagaheste-serien kan læses hver for sig eller i rap.

 

Lea får sit livs største ønske opfyldt: sin egen hest! Hun kan vælge
og vrage mellem 200 vilde ungheste i de islandske fjelde. Lea

udpeger sig den stolteste i flokken, og Nonni, der er skøn og ligner
en viking, hjælper hende med at indfange og træne den. Men der er
også andre, der har kig på den hest … Fra bogen: ”Hvordan kan jeg
fortælle ham, at hesten sprang over hegnet i nat. At jeg red i flyvende
pas ud til hesteflokken. At jeg mødte en huldrepige, der red sammen
med mig. At vi badede i en dampende varm elv under vulkanen i

solskinnet midt om natten…? ” Charlotte Blay har redet på Island år
efter år for at opleve Sagaøens eventyr og mystik. Og hun har givet

stemningen videre i bøgerne Ildhesten, Spøgelseshesten og
Vildhesten. Bøgerne i Sagaheste-serien kan læses hver for sig eller i

rap.
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