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Sælsomme hestehistorier Jane Ayres Hent PDF Børnene Mo og Mark går på museum, men er tilsyneladende
de eneste to den dag. Men hov, er der egentlig ikke noget mystisk ved udstillingen? Den består af

hologrammer, der ikke bare er sjove at se på, men faktisk bliver levende og fortæller hver deres historie. Det
bliver vidst ikke en helt almindelig eftermiddag for Mo og Mark ...

Den britiske forfatter Jane Ayres (f. 1962) er primært kendt for sine mange romaner omhandlende heste og
ridning. Hun fik udgivet sin første bog i en alder af bare 14 år, og har efterfølgende udgivet sine tekster i flere
forskellige formater, blandt andet som romaner og artikler. Udover sin forfattervirksomhed har Jane Ayres
også en blog under navnet "The Beautiful Room", hvor hun blandt andet skriver om sit arbejde, sine
udgivelser og sit velgørenhedsarbejde – alt sammen som regel med udgangspunkt i heste og ridning.

 

Børnene Mo og Mark går på museum, men er tilsyneladende de
eneste to den dag. Men hov, er der egentlig ikke noget mystisk ved
udstillingen? Den består af hologrammer, der ikke bare er sjove at se
på, men faktisk bliver levende og fortæller hver deres historie. Det
bliver vidst ikke en helt almindelig eftermiddag for Mo og Mark ...

Den britiske forfatter Jane Ayres (f. 1962) er primært kendt for sine
mange romaner omhandlende heste og ridning. Hun fik udgivet sin
første bog i en alder af bare 14 år, og har efterfølgende udgivet sine
tekster i flere forskellige formater, blandt andet som romaner og

artikler. Udover sin forfattervirksomhed har Jane Ayres også en blog
under navnet "The Beautiful Room", hvor hun blandt andet skriver
om sit arbejde, sine udgivelser og sit velgørenhedsarbejde – alt

sammen som regel med udgangspunkt i heste og ridning.
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