
Jackie på hestejagt
Hent bøger PDF

Judith Mary Berrisford
Jackie på hestejagt Judith Mary Berrisford Hent PDF Jackie og Babs bliver antaget til at passe den berømte
popsanger Rory O‘Bradys to kostbare konkurrenceheste i juleferien, mens han selv er i New York. De gælder
sig til jobbet, men er også nervøse for det store ansvar, de har påtaget sig. Rorys familie, der bor sammen med
ham på Jægergården, er ikke just de mest hjælpsomme, og Rorys 16-årige kusine Doris er så jaloux på alle
piger, der kommer i nærheden af ham, at hun er parat til at lave de mest modbydelige numre, om de så går ud
over heste eller mennesker. Under en ridetur undslipper den ene af de to kostbare konkurrenceheste, så Jackie

og Babs må indlede en hæsblæsende jagt i kapløb med tiden, alt imens sneen vælter ned og skaber kaos
overalt. "Jackie på hestejagt" er nummer 12 i serien om Jackie. Judith M. Berrisford er pseudonym for den

engelske forfatter Judith Mary Lewis (født 1912). I løbet af sit lange forfatterskab skrev hun en perlerække af
børnebøger, blandt andet serien om 14-årige Jackie og hendes hest, som fik stor succes og blev oversat til
flere forskellige sprog. 14-årige Jackie er helt vild med heste og ponyer – hun har endda selv en pony ved
navn Misty. På rideskolen kommer Jackie og hendes kusine Babs ud for lidt af hvert – tyverier, forsvundne
personer og uforklarlige ulykker er blot nogle af de ting, de to piger indimellem står over for. Men hvad kan
man da ikke klare, når man sidder trygt på ryggen af Misty? Der er 16 bøger i den hyggelige og spændende

serie om Jackie, som startede i 1958 og sluttede i 1984.

 

Jackie og Babs bliver antaget til at passe den berømte popsanger
Rory O‘Bradys to kostbare konkurrenceheste i juleferien, mens han
selv er i New York. De gælder sig til jobbet, men er også nervøse for
det store ansvar, de har påtaget sig. Rorys familie, der bor sammen
med ham på Jægergården, er ikke just de mest hjælpsomme, og

Rorys 16-årige kusine Doris er så jaloux på alle piger, der kommer i
nærheden af ham, at hun er parat til at lave de mest modbydelige

numre, om de så går ud over heste eller mennesker. Under en ridetur
undslipper den ene af de to kostbare konkurrenceheste, så Jackie og
Babs må indlede en hæsblæsende jagt i kapløb med tiden, alt imens
sneen vælter ned og skaber kaos overalt. "Jackie på hestejagt" er
nummer 12 i serien om Jackie. Judith M. Berrisford er pseudonym
for den engelske forfatter Judith Mary Lewis (født 1912). I løbet af



sit lange forfatterskab skrev hun en perlerække af børnebøger, blandt
andet serien om 14-årige Jackie og hendes hest, som fik stor succes
og blev oversat til flere forskellige sprog. 14-årige Jackie er helt vild
med heste og ponyer – hun har endda selv en pony ved navn Misty.
På rideskolen kommer Jackie og hendes kusine Babs ud for lidt af
hvert – tyverier, forsvundne personer og uforklarlige ulykker er blot
nogle af de ting, de to piger indimellem står over for. Men hvad kan
man da ikke klare, når man sidder trygt på ryggen af Misty? Der er
16 bøger i den hyggelige og spændende serie om Jackie, som startede

i 1958 og sluttede i 1984.
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