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Heste i nød Lauren Brooke Hent PDF Heartland er navnet på en hestefarm i USA – et behandlingshjem, hvor
mishandlede og skræmte heste kan få ny tillid til deres omgivelser og et bedre liv.

Det er forår på Heartland, men usædvanligt varmt for årstiden. Amy og Soraya tager ud at ride en lørdag, men
Soraya har problemer, som Amy ikke helt forstår, og det sætter splid mellem de to veninder.

Heartland får uventet besøg af Tys far, som er langturschauffør og bekymret for sin last af heste. Han er blevet
bedt om at transportere dem i vogne, som kun er beregnet til kvæg, så da hestene ankommer til Heartland i

det varme vejr, bliver alle chokeret over deres forfærdelige tilstand.

Bag forfatternavnet Lauren Brooke gemmer sig to britiske forfattere, Linda Chapman og Beth Chambers.
Heste i nød er en del af deres serie Heartland.
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