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Nye udfordringer Eva Andersen Hent PDF Det er forår og hestepigen Line og hendes to veninder Anna og
Malene er taget til westernridestævne. Det er en sjov, spændende og meget anderledes oplevelse, da ingen af

dem er vant til den form for dressur.

På rideskolen får de tre piger overtalt Madsen til at køre dem til Europamesterskabet, der denne gang bliver
afholdt i Sverige.

Men selv om der er fart over feltet og stævner til højre og venstre, kan Line ikke lade være med at bekymre
sig for sin pony Betsy, der er blevet syg. Mon Betsy klarer skærene, eller må hun en tur på dyrehospitalet.

Eva Andersen (f. 1937) er en dansk forfatter og oversætter. Eva Andersen har stået bag en del oversættelser af
udenlandske forfattere, og blev i 1993 hædret for sin indsats med Dansk Oversætterforbunds Ærespris. Eva
Andersen er desuden kendt for sine hestebøger, heriblandt serien om pigen Line og hendes mange oplevelser

til hest.
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