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En dårlig kammerat Eva Andersen Hent PDF Hestepigen Line er en heldig kartoffel, eller det synes hun i
hvert fald selv, for ikke nok med at hun har vundet en rideferie, så skal hendes to bedste veninder Anna og

Malene også med. Ferien er dog tæt på at blive ødelagt, da pigen Camilla fra første dag er både ubehagelig og
grov over for Line. Line forstår ikke, hvorfor Camilla opfører sig på den måde, men hun får snart mistanke
om, at Camilla ikke har helt rent mel i posen. Eva Andersen (f. 1937) er en dansk forfatter og oversætter. Eva
Andersen har stået bag en del oversættelser af udenlandske forfattere, og blev i 1993 hædret for sin indsats
med Dansk Oversætterforbunds Ærespris. Eva Andersen er desuden kendt for sine hestebøger, heriblandt

serien om pigen Line og hendes mange oplevelser til hest.

 

Hestepigen Line er en heldig kartoffel, eller det synes hun i hvert
fald selv, for ikke nok med at hun har vundet en rideferie, så skal
hendes to bedste veninder Anna og Malene også med. Ferien er dog
tæt på at blive ødelagt, da pigen Camilla fra første dag er både

ubehagelig og grov over for Line. Line forstår ikke, hvorfor Camilla
opfører sig på den måde, men hun får snart mistanke om, at Camilla
ikke har helt rent mel i posen. Eva Andersen (f. 1937) er en dansk

forfatter og oversætter. Eva Andersen har stået bag en del
oversættelser af udenlandske forfattere, og blev i 1993 hædret for sin
indsats med Dansk Oversætterforbunds Ærespris. Eva Andersen er
desuden kendt for sine hestebøger, heriblandt serien om pigen Line

og hendes mange oplevelser til hest.
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