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Drømmehesten Anne Marie Krüger Rasmussen Hent PDF "Få sekunder efter sad Kathrine overskrævs på
hingsten. Den rystede usikkert på hovedet og trådte et par skridt bagud. Kathrine opfangede et hurtigt glimt af
nervøsitet i den gamle mands øjne, men så vendte hun sin fulde opmærksomhed mod den hvide hest. Den

stod med nakken let hvælvet, og den lange hvide man faldt tungt ned over halsen på den. Hun mærkede atter
et sug i maven. Dette var den smukkeste hest, hun nogensinde havde siddet på."

Kathrine er ikke i tvivl, første gang hun ser Rex. Araberhingsten er hendes drømmehest. Hun får hingsten
hjem, og selv om det er en hård kamp at komme igennem til den temperamentsfulde hest, så spirer der snart et
helt særligt venskab mellem hest og rytter. Da det viser sig, at Rex har et stort talent for at springe, vinder han

ikke bare konkurrencer men også mange hjerter. Det er dog ikke alle i Kathrines familie, der er lige
begejstrede for Rex, og nogle gange sker forfærdelige ting, når det går allerbedst…

 

"Få sekunder efter sad Kathrine overskrævs på hingsten. Den rystede
usikkert på hovedet og trådte et par skridt bagud. Kathrine opfangede
et hurtigt glimt af nervøsitet i den gamle mands øjne, men så vendte
hun sin fulde opmærksomhed mod den hvide hest. Den stod med
nakken let hvælvet, og den lange hvide man faldt tungt ned over
halsen på den. Hun mærkede atter et sug i maven. Dette var den

smukkeste hest, hun nogensinde havde siddet på."

Kathrine er ikke i tvivl, første gang hun ser Rex. Araberhingsten er
hendes drømmehest. Hun får hingsten hjem, og selv om det er en
hård kamp at komme igennem til den temperamentsfulde hest, så
spirer der snart et helt særligt venskab mellem hest og rytter. Da det
viser sig, at Rex har et stort talent for at springe, vinder han ikke bare

konkurrencer men også mange hjerter. Det er dog ikke alle i
Kathrines familie, der er lige begejstrede for Rex, og nogle gange

sker forfærdelige ting, når det går allerbedst…
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