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Black Princess Diana Pullein Thompson Hent PDF Glæd dig til at følge Black Princess' utrolige tilværelse.
Hun lever et dejligt liv hos Lady Angela, da 1. verdenskrig bryder ud. Til sin store sorg må Black Princess
skilles fra Angela. Augustine, en ung officer, bliver Black Princess' nye ejer. De holder trofast sammen under

krigens trængsler, indtil den tragiske dag, da Augustine bliver dræbt ...

Den britiske forfatter Diana Pullein-Thompson (f. 1925) har skrevet et utal af værker, men er primært kendt
for sine børnevenlige hestebøger fyldt med spænding og eventyr. Hun startede sin forfatterkarriere som
ganske ung, da hun i samarbejde med sine søskende – Christine og Josephine – begyndte at skrive netop
hestebøger. Sidenhen er det blevet til et utal af titler, blandt andet i serien om Black Beauty og dennes

familie.

Serien om Black Beautys familie fortæller om spændende historier fyldt med oplevelser, udfordringer og
eventyr for de smukke heste, der kommer ud for lidt af hver på deres rejser.
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