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Kom så Wonder Joanna Campbell Hent PDF Mod alle forventninger er træningen af Wonder lykkedes og den
har gjort sig bemærket i flere løb. Alison og Charlie, Wonders træner, sætter alt ind på at gøre den klar til det

vigtigste af alle løb, Derbyet.

En iskold vinterdag insisterer Brad Townsend imidlertid på at træne den. Alison og Charlie ser rædselsslagne
til, mens Brad driver hoppen for hårdt frem på den isglatte bane. Den snubler og skader sit ben. Er Wonders

chancer nu ødelagt efter to års intensiv træning?

I bogserien "Fuldblod" følger vi livet på Whitebrook-farmen, hvor hestene er en meget stor del af hverdagen.
Serien henvender sig til de 10-13-årige hesteglade piger og består på dansk af 16 bind.

Joanna Campbell er pseudonym for Jo Ann Simon, en amerikansk forfatter som blev født i Connecticut i
1946. Allerede som barn var hun vild med heste, men hun fik først sin egen som voksen, da hun reddede den
forsømte Moe fra en grum hesteskæbne. Hun begyndte sin forfatterkarriere med at skrive romantisk litteratur
for voksne, men senere blev hun bedt om at skrive nogle hestebøger til unge, og det udviklede sig til serien

"Fuldblod". Bøgerne, der udkom fra 1991 til 2005, er stadig er meget populære i hjemlandet USA.
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