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Britta och Silver sadlar om Lisbeth Pahnke Hent PDF När Lasse frågar Britta om hon inte ska skaffa sig en
stor häst blir Britta stött.

– Jag har ju Silver, svarar hon snabbt och tjurigt.
Men sanningen är den att Britta själv har tänkt tanken trots att hon har den allra underbaraste ponnyn som är

så framgångsrik på tävlingsbanorna.
Men en stor häst, det vore ju så spännande!

Lisbeth Pahnke (f. 1945) är barnboksförfattare, fackbokskribent, översättare och hästentusiast. Hon är mest
känd för sina hästböcker om Britta och Silver. Det är en serie på 14 böcker och har underhållit

hästintresserade killar och tjejer ända sedan den första boken kom ut 1966.

Britta är en riktig hästtjej. Hon älskar att vara i stallet och att känna vinden i håret på hästryggen i galopp.
Serien om Britta och Silver är skriven för barn och ungdomar som är tokiga i hästar och att hänga i stallet.
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