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Medéa Sandersson lever det där livet som alla hästintresserade tjejer egentligen drömmer om. Hon har en egen
häst, en mamma som bryr sig, hon bor på en stor gård och har två syskon som hon - trots att de ibland kan vara
ganska odrägliga - faktiskt älskar. Men inget liv är perfekt, inte ens Medéas. Medéa är mobbad i skolan och
har inga vänner där. När hennes bästa vän som bor på Gotland kommer för att fira jul, förälskar hon sig i
Medéas häst Wonder Star. Och Medéa kan inte förneka att de två verkligen passar mycket bra ihop. Ska hon
sälja sin ögonsten eller inte? Om hon gör det, går det då att hitta den perfekta hästen på nytt? Och vilken roll i
det hela spelar egentligen korsningsponnyn Sundance? Boken är skriven av 16-åriga Amanda Carlin, och är
hennes debutbok.
Ett hästtäcke kan hålla hästen nöjd och glad i alla väder. Just nu i skoaffären; Vår facebooktävling är avslutad
och vi grattar ~ Rikard Hilmersson. Spelsammanfattning Låg klass på tävlingarna men kan ge bra utdelning
då spelformen med 1 kr raden är dyr och omgången. GS75 Solvalla 19/11. exklusivt utseende, glänsande
satin, i silvervitt med antracitgrå kontrastbandbredd. exklusivt utseende, glänsande satin, i silvervitt med
antracitgrå kontrastbandbredd. Täcken är vår specialitét. Vi satsar på ett brett sortiment hästtäcken och
ridkläder.
”Det perfekta ströt för din häst” Dubbla uppsugnings förmågan jämfört med kutterspån, testat av Eurofins i
Lidköping, ljust, torr, och varmt.

Den perfekta starten på kvällen är en guidad stallbacksvisning. 2018 04 28 Travgalan Waterfront, Stockholm
i februari 2018, med Årets Pristagare från travsporten 2017. Välkommen till Glada Hästen i Spiltan.
Sommaren 2003 flyttade vi till nya större lokaler, men det dröjde inte länge inna vi kände oss trångbodda igen.
Dressyrschabrak RBH. Ha ponnyridning på Ditt barnkalas. Natur & Fauna. Vi tvättar. Grundhanterad snäll
att lyfta hovar, rykta, gå med i grimskaft och bli verkad. Ett hästtäcke kan hålla hästen nöjd och glad i alla
väder. Ett så fint schabrak Platinum Sensitive.

