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Klaras valg Pia Hagmar Hent PDF Hop ned fra slæden, Klara! skriger min far. Men det er allerede for sent. Da
Star mærker, at han er fri, sætter han af som en raket ned gennem alléen. Sneen sprøjter rundt om mederne, og
bag mig hører jeg min fars ophidsede råb og min mor, der skriger. Vi farer ud på vejen; slæden krænger som
en båd i stormvejr, og jeg klamrer mig til den. Star drøner ud midt på vejen, og tømmerne danser uden for
rækkevidde nede ved sneen. Jeg har ikke en chance for at nå dem, og nu begynder jeg for alvor at blive

bange. Når som helst kan en bil dukke op, og hvad der så kan ske, tør jeg slet ikke tænke på. 11. bind i serien
om Klara og hendes liv med heste, skole, kæreste, familie og venner.

 

Hop ned fra slæden, Klara! skriger min far. Men det er allerede for
sent. Da Star mærker, at han er fri, sætter han af som en raket ned
gennem alléen. Sneen sprøjter rundt om mederne, og bag mig hører
jeg min fars ophidsede råb og min mor, der skriger. Vi farer ud på

vejen; slæden krænger som en båd i stormvejr, og jeg klamrer mig til
den. Star drøner ud midt på vejen, og tømmerne danser uden for

rækkevidde nede ved sneen. Jeg har ikke en chance for at nå dem, og
nu begynder jeg for alvor at blive bange. Når som helst kan en bil

dukke op, og hvad der så kan ske, tør jeg slet ikke tænke på. 11. bind
i serien om Klara og hendes liv med heste, skole, kæreste, familie og

venner.
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