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Stald rocket - Begyndelsen Christina Nordstrøm Hent PDF Skal Dea og hendes mor igen flytte? Nej, Dea
nægter. Hun har fået en supergod veninde, og måske har hun også fået en kæreste. Under alle

omstændigheder har Dea fundet et fristed hos den gamle jockey, Niller, der ejer den skønneste hest i verden,
New Future.

Alt er imidlertid ikke, som det ser ud til at være. Niller er stemplet som dyremishandler, han har svindlet og
dopet en hest. Niller har forbud mod at komme at på samtlige væddeløbsbaner i Danmark. Er

beskyldningerne korrekte?
Dea forsøger frygtløst at finde ud af det, men kan en pige på 13 - snart 14 år stille noget op mod Nillers
fjender? Taler Niller i det hele taget sandt? Hvem kan hun stole på? Hvordan skal det gå med New Future,

hvis den hest, der er født til væddeløb, aldrig får lov til at sætte sine hove på en væddeløbsbane?
Dea vil gøre alt for den hest, hun er kommet til at holde så meget af. Samtidig skal hun tage stilling til
drengen, Leon, som hun er dybt forelsket i. Der er ikke noget at side til, at Dea føler, der bliver trukket i

hende fra alle sider.

Om forfatterne:
Forfatterparret, Kirsten Nordstrøm Hansen og Christina Nordstrøm, er mor og datter, men det er ikke kun

slægtskabet, der binder dem sammen. De har en fælles kærlighed til heste, og de har været hesteejere i mere
end 30 år. I mange år har parret skrevet fiktion til ugeblade, men det er også blevet til flere børnebøger. De

har skrevet bøger både hver for sig og i fællesskab.
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