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Rodeoryttere Bonnie Bryant Hiller Hent PDF Hvor heldig kan man være? Carole, Stevie og Lisa får lov til at
besøge deres gode veninde Kate Devine på familiens ranch. Og tidspunktet er perfekt, for de får mulighed for

at være med til den årlige rodeofest.

Sadelklubben får imidlertid mistanke om, at der er noget galt hos deres venner. De har fået hård konkurrence
fra en ny og smart ranch for turister i nærheden af byen, og familien bliver muligvis nødt til at opgive deres

forretning.

Sadelklubben og det nyeste medlem, Christine Lonetree, beslutter at vinde en af konkurrencerne i rodeoen og
forære pengepræmien til familien Devine. Men én ting er at ride på Pine Hollow Ridecentret – at være

rodeorytter er noget helt andet!

Bonnie Bryant Hiller er en amerikansk forfatter, der har udgivet et væld af populære børne- og
ungdomsbøger. Hun er særligt kendt og elsket for serien "Sadelklubben" om tre unge piger, der alle elsker

heste.

De tre veninder Stevie Carole og Lisa er helt vilde med heste. De har dannet en klub ved navn Sadelklubben,
og sammen kommer de ud for en masse spændende og til tider farlige ting – alt sammen på hesteryg.
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