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PONYEN MULLER Tenna Student Hent PDF På Birkegården bor der en dejlig lille pony, som hedder Muller.

Muller elsker sprødt halm og Ida. Ida er 8 år og drømmer om at blive en dygtig rytter. Hun har lige fået
Muller i fødselsdagsgave.

Sammen med Muller lærer hun hele tiden noget nyt om det, hun elsker allermest, nemlig heste og ridning.
Ponyer kan godt drille lidt, og Muller driller også Ida. I skoven er der nemlig en skovhytte, som Muller ikke

tør gå forbi …

På Birkegården bor også den tykke kat Trunte, og en dag får Trunte killinger.

Hvis du kan li’ ponyer og kattekillinger, er bogen om Ponyen Muller bestemt noget for dig.

Bogen er letlæselig og egner sig til højtlæsning og letlæsning.

Om forfatteren

Tenna Student debuterer som forfatter med bogen om Ida og ponyen Muller.

Inspirationen har hun fundet i de mange timer, hun selv har opholdt sig på rideskoler og ponygårde.

Tenna har en stærk passion for at vække børns interesse for at læse.

Denne passion samt hendes store kærlighed til dyr fik hende til at skrive bogen Ponyen Muller.
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en dygtig rytter. Hun har lige fået Muller i fødselsdagsgave.

Sammen med Muller lærer hun hele tiden noget nyt om det, hun
elsker allermest, nemlig heste og ridning. Ponyer kan godt drille lidt,
og Muller driller også Ida. I skoven er der nemlig en skovhytte, som

Muller ikke tør gå forbi …

På Birkegården bor også den tykke kat Trunte, og en dag får Trunte
killinger.

Hvis du kan li’ ponyer og kattekillinger, er bogen om Ponyen Muller
bestemt noget for dig.

Bogen er letlæselig og egner sig til højtlæsning og letlæsning.

Om forfatteren



Tenna Student debuterer som forfatter med bogen om Ida og ponyen
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