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vi om tolvårige Steffi og hendes sommer med den iltre araberhest Saphir. Steffi er den dygtigste rytter på
rideskolen – også selvom hun kun har råd til at betale for at ride på ét hold om ugen. Denne sommer flytter
tvillingebrødrene Mark og Johan og deres to smukke araberheste ind på Ponygården. Brødrene træner til DM
i ’Mounted Games’, men da Johan falder af sin hest, Saphir, og brækker armen, mister han interessen for at
ride, og Mark har nu ingen makker til DM. Heldigvis kan Steffi træde til, men det er ikke nemt at samarbejde
med Mark. Og da Marks forældre beslutter at sælge Saphir, må Steffi endnu en gang indstille sig på at miste
sin elskede hest. Steffi og Saphir er fjerde bind i serien Hestene på Ponygården om fire piger, som egentlig

kun har én ting til fælles: heste. Hver bog fortæller historien om en af pigerne og hendes pony. Om
fællesskabet i stalden, stævnerne og konflikterne pigerne imellem. Hvert kapitel indledes med en QR-kode,

der linker til korte instruktionsfilm og gode staldtips. Gratis staldskilt kan downloades på
lærerværelset.dk/merchandise Pressen skriver: »Forfatteren skriver levende og viser stort kendskab til heste-

universet. Endnu en virkelig god bog en serien om pigerne på Ponygården.« – Lektør, uge 45 2015

 

I fjerde bind af Hestene på ponygården hører vi om tolvårige Steffi
og hendes sommer med den iltre araberhest Saphir. Steffi er den
dygtigste rytter på rideskolen – også selvom hun kun har råd til at

betale for at ride på ét hold om ugen. Denne sommer flytter
tvillingebrødrene Mark og Johan og deres to smukke araberheste ind
på Ponygården. Brødrene træner til DM i ’Mounted Games’, men da

Johan falder af sin hest, Saphir, og brækker armen, mister han
interessen for at ride, og Mark har nu ingen makker til DM.

Heldigvis kan Steffi træde til, men det er ikke nemt at samarbejde
med Mark. Og da Marks forældre beslutter at sælge Saphir, må Steffi
endnu en gang indstille sig på at miste sin elskede hest. Steffi og



Saphir er fjerde bind i serien Hestene på Ponygården om fire piger,
som egentlig kun har én ting til fælles: heste. Hver bog fortæller
historien om en af pigerne og hendes pony. Om fællesskabet i

stalden, stævnerne og konflikterne pigerne imellem. Hvert kapitel
indledes med en QR-kode, der linker til korte instruktionsfilm og

gode staldtips. Gratis staldskilt kan downloades på
lærerværelset.dk/merchandise Pressen skriver: »Forfatteren skriver
levende og viser stort kendskab til heste-universet. Endnu en virkelig
god bog en serien om pigerne på Ponygården.« – Lektør, uge 45

2015
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