
Almas mareridt
Hent bøger PDF

Ida-Marie Rendtorff

Almas mareridt Ida-Marie Rendtorff Hent PDF Alma flytter med sin familie fra Jylland til Sjælland. Og
hendes skræk for heste flytter med. Hun har svært ved at finde venner i sin nye klasse, men en dag får hun

chancen. Klassens populæse pige, Josefine, inviterer hende med på weekend. Der er bare ét problem: det er en
rideweekend.

"Du er helt bleg." hendes blik slog smut henover mit ansigt. "Hvad var det, du skulle have sagt?" "Det er
bare... Jeg kan ikke tåle heste. Jeg er allergisk," røg det ud af mig. Jeg anede ikke, hvor det kom fra, men hele
min krop blev lettere, da jeg havde sagt det. Som når jeg smed min tunge rygsæk derhjemme i gangen efter at

have vadet hjem fra skole. Allergisk. Det var jo ikke helt løgn. Noget inde i mig kunne ikke tåle heste."

Første bog i en lille serie om Alma. For piger i alderen 10-13 år.

 

Alma flytter med sin familie fra Jylland til Sjælland. Og hendes
skræk for heste flytter med. Hun har svært ved at finde venner i sin
nye klasse, men en dag får hun chancen. Klassens populæse pige,
Josefine, inviterer hende med på weekend. Der er bare ét problem:

det er en rideweekend.

"Du er helt bleg." hendes blik slog smut henover mit ansigt. "Hvad
var det, du skulle have sagt?" "Det er bare... Jeg kan ikke tåle heste.
Jeg er allergisk," røg det ud af mig. Jeg anede ikke, hvor det kom fra,
men hele min krop blev lettere, da jeg havde sagt det. Som når jeg

smed min tunge rygsæk derhjemme i gangen efter at have vadet hjem
fra skole. Allergisk. Det var jo ikke helt løgn. Noget inde i mig

kunne ikke tåle heste."

Første bog i en lille serie om Alma. For piger i alderen 10-13 år.
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