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Lea er sammen med sin hest Lue med til at drive de mange hundrede heste op i fjeldene, hvor de skal gå frit
hele sommeren. På turen forvilder Lea og Lue sig bort i tågen og bliver hjulpet af spøgelseshesten og den

unge Illuge fra sagatiden. Lea forelsker sig i Illuge – men er han i virkeligheden farlig?

Fra bogen:

”Og dér i det kortvarige månelys og midnatssolens lave stråler ser jeg for tredje eller fjerde gang
SPØGELSESHESTEN. Den står på en sneklædt vulkan og fra det knejsende hoved vifter den vældige

hårpragt som guldtråde i de glidende skyer.“

Charlotte Blay har redet på Island år efter år for at opleve Sagaøens eventyr og mystik. Og hun har givet
stemningen videre i bøgerne Ildhesten, Spøgelseshesten og Vildhesten.

Bøgerne i Sagaheste-serien kan læses hver for sig eller i rap.
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