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Fra bogen: Har du bestemt dig? spørger Lisa. Hvad mener du? svarer jeg og forsøger at se helt uforstående ud.
Men jeg ved udmærket , hvad hun mener, og Lisa ved desværre også, at jeg bare forsøger at snyde mig

udenom. Om knap to måneder er der spring- og galopstævne på Karlsvedens travbane her i nærheden. Lisa
har tilmeldt sig med Olle til springstævnet. For en uge foreslog hun, at det var en god idé. Hvis jeg var bedre

til at ride, og Star var i bedre form, så ville jeg turde kaste mig ud i det. Men jeg er stadig nærmest
nybegynder, og Star er bare en lille mager pind uden muskler. Det ville kræve et mirakel, hvis vi ikke skulle
blive helt til grin. Du har forresten ikke noget valg. Jeg har allerede meldt dig til! siger hun med et lumsk

grin.
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Fra bogen: Har du bestemt dig? spørger Lisa. Hvad mener du? svarer
jeg og forsøger at se helt uforstående ud. Men jeg ved udmærket ,
hvad hun mener, og Lisa ved desværre også, at jeg bare forsøger at

snyde mig udenom. Om knap to måneder er der spring- og
galopstævne på Karlsvedens travbane her i nærheden. Lisa har

tilmeldt sig med Olle til springstævnet. For en uge foreslog hun, at
det var en god idé. Hvis jeg var bedre til at ride, og Star var i bedre
form, så ville jeg turde kaste mig ud i det. Men jeg er stadig nærmest
nybegynder, og Star er bare en lille mager pind uden muskler. Det
ville kræve et mirakel, hvis vi ikke skulle blive helt til grin. Du har
forresten ikke noget valg. Jeg har allerede meldt dig til! siger hun

med et lumsk grin.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Klara, parat, start&s=dkbooks

