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Hop-Hans Charlotte Blay Hent PDF Hesteglade 8-13-årige vil elske bøgerne om Hop-Hans.

Københavnerdrengen Hanky bliver sat i familiepleje på landet, da hans mor kommer i fængsel. Han er
virkelig bange for dyrene på gården. Lige indtil der bliver født et lille føl.

Fra bogen:

– I kan ikke bare lade ham dø! skreg Hanky anklagende.
– Hør engang, Hanky. Lisbeth satte sig på hug foran ham. – Sådan et ungt føl skal have mad hver anden time.

Det har vi simpelt hen ikke tid til her på gården.
– Jeg vil! Jeg kan! Hanky rejste sig op. Stod med fast knyttede hænder ved siden af føllet. Kiggede trodsigt

de andre i ansigterne.
– Det kan han ikke, kom det fra Sigge. – Har I nogen sinde set ham lave noget ordentligt?

Serien omfatter tre bøger, der kan læses selvstændigt:
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