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Glory i fare Joanna Campbell Hent PDF Med Alison som jockey vinder Cindys yndlingshest, Glory, alle de
løb, han deltager i. Men da Glory vinder et vigtigt løb med over ti længder, bliver løbsledelsen mistænksom.

Glory bliver testet, og man konstaterer, at han har fået dopingmidler.

Glory bliver diskvalificeret, og Cindy er bange for, at der er nogen, som er ude på at ødelægge hestens
karriere. Dopingmidlerne er meget skadelige, og Glorys liv er i fare. Cindy må finde ud af, hvem der forsøger

at skade Glory, men da hun begynder at undersøge sagen, kommer hun selv i livsfare …

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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som er ude på at ødelægge hestens karriere. Dopingmidlerne er

meget skadelige, og Glorys liv er i fare. Cindy må finde ud af, hvem
der forsøger at skade Glory, men da hun begynder at undersøge

sagen, kommer hun selv i livsfare …
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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
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