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Illusion Jannie D. Schønwandt Hent PDF Den 17- årige Michelle flytter sammen med sine meget ambitiøse
forældre til Amerika, hvor hun skal starte på High School. Michelle er ikke bare en almindelig pige, men en
meget dygtig og anerkendt dressurrytter. Hun har med sin karismatiske hest Illusion vundet næsten alt,

alligevel ønsker hun brændende at holde sin identitet skjult.
Michelle møder på skolen den kønne Rosalie, der fra første færd tager Michelle under sine vinger. Rosalie
kommer fra en rigtig kernefamilie, og Michelle får pludselig et indblik i, hvordan en familie også kan være.
Rosalies bror Ryan, der bliver betragtet som hele skolens Don Juan, sætter gang i den generte Michelles

følelser, selvom hun forgæves forsøger at bekæmpe dem.
Samtidig forsøger hun at leve op til sin fars meget hårde krav med træning af utallige heste hver dag. Det
kulminerer med, at han, ved hjælp af trusler om at sælge hendes elskede hest, tvinger hende til at ride den

uregerlige og farlige hest Bandit.
Kan Michelle blive ved med at holde til den hårde træning?
Vil hendes far gøre alvor af truslen om at sælge Illusion?

Og sidst, men ikke mindst, vil det lykkes Michelle at komme sig over sin tåbelige forelskelse i Ryan?

Uddrag af bogen:
Michelle kastede et blik op på sin hest, hun mærkede stoltheden, han stod der med knejsende nakke og

lysende øjne, halen var allerede løftet. Manen var flettet, pelsen skinnende sort, og stjernen og bagsokkerne
kridhvide. Han så helt fantastisk ud.

Rosalie og Ryan kom om foran, og gik også ud. De fire mennesker skabte en bred gang igennem alle de
nysgerrige mennesker, der stod derude.

"Kom så," sagde hun til Illusion, "lad os give dem en oplevelse."

Om forfatteren:
Jannie Schønwandt (født i 1979) er uddannet folkeskolelærer, og arbejder for VUC Sønderjylland som AVU-

lærer, hvor hun bl.a. underviser i faget dansk.
Allerede som femårig startede Jannie med at ride, og hun fik sin første pony Sussi som niårig. Hun har i

teenageårene deltaget i mange dressurstævner på hesten Amon, dog kun på distriktsplan.
Nu er Jannie gift og har fået to dejlige drenge, men der er alligevel tid til hendes tre elskede heste: Blæsbjergs

Larinart, Blæsbjergs Cinderella og gamle Sussi.

 

Den 17- årige Michelle flytter sammen med sine meget ambitiøse
forældre til Amerika, hvor hun skal starte på High School. Michelle
er ikke bare en almindelig pige, men en meget dygtig og anerkendt
dressurrytter. Hun har med sin karismatiske hest Illusion vundet
næsten alt, alligevel ønsker hun brændende at holde sin identitet

skjult.
Michelle møder på skolen den kønne Rosalie, der fra første færd
tager Michelle under sine vinger. Rosalie kommer fra en rigtig
kernefamilie, og Michelle får pludselig et indblik i, hvordan en

familie også kan være.
Rosalies bror Ryan, der bliver betragtet som hele skolens Don Juan,
sætter gang i den generte Michelles følelser, selvom hun forgæves

forsøger at bekæmpe dem.
Samtidig forsøger hun at leve op til sin fars meget hårde krav med
træning af utallige heste hver dag. Det kulminerer med, at han, ved
hjælp af trusler om at sælge hendes elskede hest, tvinger hende til at

ride den uregerlige og farlige hest Bandit.



Kan Michelle blive ved med at holde til den hårde træning?
Vil hendes far gøre alvor af truslen om at sælge Illusion?

Og sidst, men ikke mindst, vil det lykkes Michelle at komme sig
over sin tåbelige forelskelse i Ryan?

Uddrag af bogen:
Michelle kastede et blik op på sin hest, hun mærkede stoltheden, han
stod der med knejsende nakke og lysende øjne, halen var allerede
løftet. Manen var flettet, pelsen skinnende sort, og stjernen og

bagsokkerne kridhvide. Han så helt fantastisk ud.
Rosalie og Ryan kom om foran, og gik også ud. De fire mennesker
skabte en bred gang igennem alle de nysgerrige mennesker, der stod

derude.
"Kom så," sagde hun til Illusion, "lad os give dem en oplevelse."

Om forfatteren:
Jannie Schønwandt (født i 1979) er uddannet folkeskolelærer, og
arbejder for VUC Sønderjylland som AVU- lærer, hvor hun bl.a.

underviser i faget dansk.
Allerede som femårig startede Jannie med at ride, og hun fik sin
første pony Sussi som niårig. Hun har i teenageårene deltaget i
mange dressurstævner på hesten Amon, dog kun på distriktsplan.
Nu er Jannie gift og har fået to dejlige drenge, men der er alligevel
tid til hendes tre elskede heste: Blæsbjergs Larinart, Blæsbjergs

Cinderella og gamle Sussi.
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