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Du vann, Susan! Judith M Berrisford Hent PDF Susan får reda på att hon har vunnit en ponny i en tävling
som arrangerats av en tidning. Hon blir överlycklig och får i uppdrag att välja ut en häst bland flera duktiga

och välbyggda ponnyer. Hon väljer Misty, en häst som inte ser mycket ut för världen men som Susan
omedelbart blir kär i. Susans föräldrar är bortresta så hon kan inte ta hem Misty. Istället får hästen bo hos

hennes kusin Babs. När Babs sedan räddar en annan häst från slakt får en journalist reda på det och skriver en
artikel. Plötsligt vill tidningen ha tillbaka Misty, de tycker nämligen inte att Susan är någon ansvarsfull ägare

längre …

Judith M. Berrisford är pseudonym för den engelska författaren Judith Mary Lewis (född 1912). Under sitt
långa författarskap skrev hon mängder av barn- och ungdomsböcker, bland annat serien om 14-åriga Susan

och hennes häst, som blev en stor succé och översattes till flera språk.

 

Susan får reda på att hon har vunnit en ponny i en tävling som
arrangerats av en tidning. Hon blir överlycklig och får i uppdrag att
välja ut en häst bland flera duktiga och välbyggda ponnyer. Hon
väljer Misty, en häst som inte ser mycket ut för världen men som

Susan omedelbart blir kär i. Susans föräldrar är bortresta så hon kan
inte ta hem Misty. Istället får hästen bo hos hennes kusin Babs. När
Babs sedan räddar en annan häst från slakt får en journalist reda på
det och skriver en artikel. Plötsligt vill tidningen ha tillbaka Misty,
de tycker nämligen inte att Susan är någon ansvarsfull ägare längre

…

Judith M. Berrisford är pseudonym för den engelska författaren
Judith Mary Lewis (född 1912). Under sitt långa författarskap skrev
hon mängder av barn- och ungdomsböcker, bland annat serien om

14-åriga Susan och hennes häst, som blev en stor succé och
översattes till flera språk.
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