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Lavendelgården Inge Hebsgaard Hent PDF "I tidernes morgen før menneskene blev skænket en tanke,
skabte gudinden Zolaris en legende med prægtig man, hale og manke.

En drømmeskabning kreeret på en kulsort nat,
For de udvalgte den tindrer som en hengemt skat."

Mikkel lukkede bogen og lagde den til side. Indimellem var det som om, det næsten blev for virkeligt for
ham; han kastede sig tilbage i græsset og mærkede det kildrende strå i nakken; i tankerne så han for sig en
stor, prægtig hest, der var sort som ibenholt med en lang bølgende man, der flagrede vildt i vinden, når den
kom galopperende henover nattehimlen. Hesten var en imponerende skabning med store, fremtrædende

muskelpartier på bagpart og hals.

Det hele startede, da farfar gav Mikkel en bog, der handlede om astro-hesten Zhera. Med bogen i hånden
hvirvles Mikkel ind i mysterier og historier, der gør hverdagen lidt mere spændende, end den er, når man

bliver mobbet i skolen og altid er den sidste, der bliver valgt til fodbold.

Mød også storesøster Astrid, der har det svært på skolen, lillesøster Bodil der aldrig kan holde på en
hemmelighed og den utrættelige farfar Aage med alle røverhistorierne. Oplev livet på Lavendelgården – et

lille stutteri med varmblodsheste.

Lavendelgården er en ny serie for unge mellem 11-14 år, der holder af heste og mystik.

 

"I tidernes morgen før menneskene blev skænket en tanke,
skabte gudinden Zolaris en legende med prægtig man, hale og

manke.
En drømmeskabning kreeret på en kulsort nat,

For de udvalgte den tindrer som en hengemt skat."

Mikkel lukkede bogen og lagde den til side. Indimellem var det som
om, det næsten blev for virkeligt for ham; han kastede sig tilbage i
græsset og mærkede det kildrende strå i nakken; i tankerne så han for

sig en stor, prægtig hest, der var sort som ibenholt med en lang
bølgende man, der flagrede vildt i vinden, når den kom galopperende
henover nattehimlen. Hesten var en imponerende skabning med

store, fremtrædende muskelpartier på bagpart og hals.

Det hele startede, da farfar gav Mikkel en bog, der handlede om
astro-hesten Zhera. Med bogen i hånden hvirvles Mikkel ind i

mysterier og historier, der gør hverdagen lidt mere spændende, end
den er, når man bliver mobbet i skolen og altid er den sidste, der

bliver valgt til fodbold.

Mød også storesøster Astrid, der har det svært på skolen, lillesøster
Bodil der aldrig kan holde på en hemmelighed og den utrættelige

farfar Aage med alle røverhistorierne. Oplev livet på Lavendelgården



– et lille stutteri med varmblodsheste.

Lavendelgården er en ny serie for unge mellem 11-14 år, der holder
af heste og mystik.
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