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Hestepigerne Lilian Hoffmann Hent PDF Hestepigerne handler om piger og heste. Vi er hos Julia og hendes
lillesøster Tina og følger med i pigernes liv og drømme og ikke mindst deres store interesse for heste. Det er
dog ikke kun heste, der fylder deres liv, de har dejlige veninder samt muligheden for at have både hund, kat
og fugle. Rideskolen og veninderne fylder meget i deres liv, og de har mange spændende oplevelser med
deres heste. Sammen med forældrene kommer de på flere rejser og får derfor nye oplevelser, som bliver

beskrevet. Vi vender hele tiden tilbage til hovedinteressen, heste, og det helt store ønske om at få egne heste.
Efter en del besværligheder opnår de begge deres store drøm. Hesten er et levende dyr, og det er vigtigt at

vide, hvor stort et ansvar det er, og hvordan man skal passe og pleje sin hest – det er noget, Julia og Tina ved
alt om.

Uddrag af bogen

”Julia havde sit ridetøj på hjemmefra og havde sin hjelm liggende i et skab. Det var egentlig første gang, hun
stod lige foran Messing-Jens – han var enormt stor. Messing-Jens snusede lidt til hendes hånd og så på hende
med sine godmodige øjne. Ørerne var lagt frem, og Julia havde ingen problemer med at nærme sig hesten.
Han var virkelig en kæmpestor hest. Julia måtte indstille bøjlerne et par gange, før hun kunne nå op, men da
hun var vokset et godt stykke i løbet af det sidste år, gik det nemt at få svinget benet over bagparten. I det

øjeblik, hvor Julia sad i sadlen, følte hun sig hjemme på hesten.”

Om forfatteren

Lilian Hoffmann bor i Svendborg. I mange år har heste været en interesse, som hun har delt med sin mand og
sine piger. Hun er forfatter til Martina (1992), som omhandler hendes 16-årige datters alt for tidlige død, og

Englestøv (1996). Sammen med Dieter Hoffmann har hun skrevet romanen Euforia (2015).

 

Hestepigerne handler om piger og heste. Vi er hos Julia og hendes
lillesøster Tina og følger med i pigernes liv og drømme og ikke

mindst deres store interesse for heste. Det er dog ikke kun heste, der
fylder deres liv, de har dejlige veninder samt muligheden for at have
både hund, kat og fugle. Rideskolen og veninderne fylder meget i
deres liv, og de har mange spændende oplevelser med deres heste.

Sammen med forældrene kommer de på flere rejser og får derfor nye
oplevelser, som bliver beskrevet. Vi vender hele tiden tilbage til

hovedinteressen, heste, og det helt store ønske om at få egne heste.
Efter en del besværligheder opnår de begge deres store drøm. Hesten
er et levende dyr, og det er vigtigt at vide, hvor stort et ansvar det er,
og hvordan man skal passe og pleje sin hest – det er noget, Julia og

Tina ved alt om.

Uddrag af bogen

”Julia havde sit ridetøj på hjemmefra og havde sin hjelm liggende i
et skab. Det var egentlig første gang, hun stod lige foran Messing-

Jens – han var enormt stor. Messing-Jens snusede lidt til hendes hånd
og så på hende med sine godmodige øjne. Ørerne var lagt frem, og



Julia havde ingen problemer med at nærme sig hesten. Han var
virkelig en kæmpestor hest. Julia måtte indstille bøjlerne et par

gange, før hun kunne nå op, men da hun var vokset et godt stykke i
løbet af det sidste år, gik det nemt at få svinget benet over bagparten.

I det øjeblik, hvor Julia sad i sadlen, følte hun sig hjemme på
hesten.”

Om forfatteren

Lilian Hoffmann bor i Svendborg. I mange år har heste været en
interesse, som hun har delt med sin mand og sine piger. Hun er

forfatter til Martina (1992), som omhandler hendes 16-årige datters
alt for tidlige død, og Englestøv (1996). Sammen med Dieter

Hoffmann har hun skrevet romanen Euforia (2015).
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