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Emilie ser frem til en sommerferie med alle dyrene på gården og lange rideture med Teddy. Men da Mikala
skal af sted på ridelejr, og Emilie ikke må ride ud alene, knuses hendes forventninger snart igen.
Heldigvis får Emilie verdens bedste fødselsdagsgave af Mikala ... 7. bind i serien om den lille, tykke og
uregerlige pony, Teddy. Illustreret af Margaretha Nordqvist. Pressen skrev: »Bogen oser af den særlige
ukomplicerede og idylliske svenske børnebogsstemning, hvor det altid er sommer og hindbærsaften står på
bordet. Men de små læsere får også en nyttig hestebog, som tager dem alvorligt og rent faktisk lærer dem
noget, de kan bruge, når de har med heste at gøre.« - Elisabeth Bennetsen, Lektør »Det er en meget hyggelig
fortælling … guf for heste- og rideinteresserede piger … Tegningerne er særdeles gode og meget udtryksfulde.
De støtter læsningen meget og er med til at give en god læseoplevelse … Bogen kan varmt anbefales.« - Kurt
Kristensen, Børn & Bøger
03. Vicky Leandros est une artiste très populaire dans les pays de langue germanique, tout comme en Grèce
ou à Chypre. Ringslynge Je porte mon bebe har også lavet en ringslynge. Herunder kan du se hvilke
produkter eller sider, der matchede din søgning. 11. Koncerterne fra 1983 til 1986 er primært baseret på
Nordjyske Folkekors aktivitetsoversigt, i Nordjyske. Vicky est la fille de l.
S. En fræk lille amatørfilm fra mine gemmer til jer, der savner at se en saftig scene med mig. 11. Den er
nemlig lige til at slynge over. 03. Vicky Leandros est une artiste très populaire dans les pays de langue

germanique, tout comme en Grèce ou à Chypre. Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Biographie.
Biographie. Gå inn på tv. 11. S. NRK Super er det største norske nettstedet for barn. Biographie. no/hjelp
Her vises forårskoncerterne siden 1983. Den er nemlig lige til at slynge over.

