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Vildhesten Charlotte Blay Hent PDF Mange har uden held prøvet at tæmme vildhesten. Lea og hendes hest
Lue rider med Toti op i bjergene for at fange hingsten. I Hestenes dal møder de den gamle, sære Heste-

Hemmi, som kan snakke med heste. Kan han virkelig få sat skik på det vilde bæst? Aldrig før har Lea lært så
meget om at vinde en hests tillid. Fra bogen: ”Vi står måbende og ser den gnistrende sorte hingst storme ud
over markerne med retning mod vulkanen. Mod fjeldene og de fjerne, snedækkede bjerge. – Tror du, din hest
kommer tilbage? spørger jeg. Toti ryster på hovedet.” Charlotte Blay har redet på Island år efter år for at

opleve Sagaøens eventyr og mystik. Og hun har givet stemningen videre i bøgerne Ildhesten,
Spøgelseshesten og Vildhesten. Bøgerne i Sagaheste-serien kan læses hver for sig eller i rap.
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