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Det vilde ridt Patricia Leitch Hent PDF – Du er i form som en galophest, hvisker Jennie til Shantih, hendes
elskede araberhoppe.
– Vi trænger til, at der sker noget – til en udfordring!
Og Jennie kommer ikke til at vente længe. Hendes hidsige temperament for hende til at melde sig til en
udholdenhedsridt, selv om hun intet ved om den slags konkurrencer. Men miiss Turner træder hjælpende til
og lover at træne Jennie og Shantih til løbet.
Jennie får også andet at tænke på. Nell dukker uventet op og fortæller, at gamle Jo Wilton snart skal dø, og at
Wiltonsamlingen er dømt til nedrivningen til fordel for en motorvej.
Vandringsmanden viser sig igen for Jennie, og hun forstår nu, at hun er udset til at redde Wilton – og dermed
"De Gyldne Heste".
Dagen for udholdenhedsridtet kommer, og Jennie er overbevist om, at Shantih kan vinde, men
begivenhederne udvikler sig anerledes og dramatisk.
Det vilde ridt er nummer 12 i serien om Jennie
Patricia Leitch (f. 1937), er en skotsk forfatter, der er bedst kendt for sin serie af børnebøger om hestepigen
Jennie og hendes vilde araberhest Shantih, der foregår I det skotske højland.
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Vandringsmanden viser sig igen for Jennie, og hun forstår nu, at hun
er udset til at redde Wilton – og dermed "De Gyldne Heste".
Dagen for udholdenhedsridtet kommer, og Jennie er overbevist om,
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