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Travle tider Bonnie Bryant Hiller Hent PDF På vej til Max‘ kontor overhører Stevie en ophidset

telefonsamtale mellem Max og en ukendt person. Selvom hun prøver ikke at lytte, forstår hun af samtalen, at
Max har alvorlige problemer – økonomiske problemer! Og det kan kun betyde én ting: Pine Hollow

Ridecentrets eksistens er truet. Sadelklubbens medlemmer, Stevie, Carole og Lisa, vil gøre alt for at hjælpe
Max, og de får travlt med at planlægge en rideopvisning for at skaffe penge til ridecentret … Bonnie Bryant
Hiller er en amerikansk forfatter, der har udgivet et væld af populære børne- og ungdomsbøger. Hun er særligt
kendt og elsket for serien "Sadelklubben" om tre unge piger, der alle elsker heste. De tre veninder Stevie

Carole og Lisa er helt vilde med heste. De har dannet en klub ved navn Sadelklubben, og sammen kommer de
ud for en masse spændende og til tider farlige ting – alt sammen på hesteryg.
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