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Britta og Silver får en chance Lisbeth Pahnke Hent PDF Det er blevet sommer, og Britta har fået ferie. Det er
dejligt, for så kan hun bruge en masse tid sammen med Silver på rideskolen. Den vakse pony bliver dygtigere
og dygtigere - og det samme gør Britta. Og det er godt, for de skal deltage i en holdkonkurrence sammen med

de andre fra rideklubben. Men som det ofte er med ponyer, så tager tingene en uventet drejning...

Britta er en vaskeægte hestepige. Hun elsker at være i stalden, og mærke vinden tage i håret, når hesten sætter
i galop. Serien er for børn og unge, der er tossede med heste og livet i stalden.

Lisbeth Pahnke (f. 1945) er en svensk børnebogsforfatter, fagskribent, oversætter og hesteentusiast. Hun er
mest kendt for sin børnebogserie om Britta og Silver. En serie der strækker sig over hele 14 bøger, og som har

optaget hesteinteresserede piger og drenge siden den første udgivelse i 1966.
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