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Sammys Pride Joanna Campbell Hent PDF Wonders 3 år gamle hingsteføl, Pride, er det nyeste stjerneskud i
galopverdenen og favorit til et af de største væddeløb – Kentucky-derbyet. Pride vinder løbet, men sejren

viser sig at være skæbnesvanger. Clay Townsend, der ejer Pride, vil presse den til at deltage i og vinde endnu
et galopløb – det meget anstrengende "Triple-Crown". Prides jockey, Alison, og hendes veninde, Samantha,
der begge har set Pride vokse op, er overbeviste om, at hesten vil få varige mén, hvis han bliver kørt for hårdt.
Hvordan kan Alison og Samantha stoppe Mr. Townsend, inden han ødelægger et af galophistoriens største
talenter? I bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor hestene er en meget stor del af
hverdagen. Serien henvender sig til de 10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind. Joanna
Campbell er pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk forfatter som blev født i Connecticut i 1946.
Allerede som barn var hun vild med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun reddede den

forsømte Moe fra en grum hesteskæbne. Hun begyndte sin forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur
for voksne, men senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og det udviklede sig til serien

"Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991 til 2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.
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skæbnesvanger. Clay Townsend, der ejer Pride, vil presse den til at
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"Triple-Crown". Prides jockey, Alison, og hendes veninde,

Samantha, der begge har set Pride vokse op, er overbeviste om, at
hesten vil få varige mén, hvis han bliver kørt for hårdt. Hvordan kan
Alison og Samantha stoppe Mr. Townsend, inden han ødelægger et
af galophistoriens største talenter? I bogserien "Fuldblod" følger vi
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sin egen som voksen, da hun reddede den forsømte Moe fra en grum

hesteskæbne. Hun begyndte sin forfatterkarriere med at skrive
romantisk litteratur for voksne, men senere blev hun bedt om at
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"Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991 til 2005, er stadig er meget
populære i hjemlandet USA.
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