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Ponyrytterne kommer til hjælp Josephine Pullein Thompson Hent PDF Da Heather, Mick og Tracys far
kommer slemt til skade ved en traktorulykke, må børnene tilbringe sommerferien med at passe familiens

forretning, der udlejer heste. Ved fælles hjælp (og lidt assistance fra vennerne) lykkes det at holde
forretningen i gang uden ulykker. Men der er noget mystisk ved nogle af gæsterne; en dreng ved navn N.

Hutchinson og nogle mænd, der påstår, at de er hans onkler.

Men hvem er drengen, og hvad er disse såkaldte "onkler" ude på?

Josephine Pullein-Thompson (1924-2014) var en britisk forfatter fra en familie fyldt med skribenter. Hendes
to søskende, Diana og Christine, var ligeledes forfattere og sammen er de kendt for deres massive bidrag til
litteratur om heste og ridning. Josephine Pullein-Thompson var igennem hele sit liv selv interesseret i heste
og ridning og havde sin egen rideskole. Hun har blandt andet udgivet hestebogsserien "Ponyrytterne" om
Frances og hendes veninders eventyr. Selvom Pullein-Thompson primært skrev bøger henvendt til børn og
unge, udgav hun også nogle få romaner rettet mod en voksen læserskare. Disse bøger blev udgivet under

pseudonymet Josephine Mann.

"Ponyrytterne" er en serie af børnebøger omhandlende den hesteglade Frances og hendes venner. Der er
sjældent et kedeligt øjeblik i Frances‘ liv, og sammen med sine venner kommer hun ud på de mest fantastiske
eventyr – og nogle gange sker der mystiske ting og sager, som hestevennerne bliver nødt til at undersøge.
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Christine, var ligeledes forfattere og sammen er de kendt for deres
massive bidrag til litteratur om heste og ridning. Josephine Pullein-
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og havde sin egen rideskole. Hun har blandt andet udgivet
hestebogsserien "Ponyrytterne" om Frances og hendes veninders
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