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Märta och islandshästarna Erika Eklund Wilson boken PDF Märta och kompisen Maja är lite trötta på

ridskolan och ger sig ut för att leta efter nya hästar. Då hör de hovar och höga skratt komma emot dem. Stora
gubbar och tanter rider på små söta hästar - vilka hästplågare, eller? Vad är det för hästar egentligen? Märta
och Maja bestämmer sig för att följa efter...Välkommen till ett nytt lättläst och underhållande äventyr för
såväl hästbitna som hästrädda läsare. 
"Hästar" är en humoristisk serie som ingår i Lätt-att-läsa. Böckerna
handlar om Märta - hästälskaren som börjat på ridskola men samtidigt är rädd för hästar. Underhållande

läsning som beskriver kärleken till hästar, livet i stallet, känslor och vänskap. Nybörjarläsaren får också en del
fakta på köpet. 
Läs också de tio första delarna i serien "Hästar": Märta börjar rida, Märta galopperar, Märta på
hopptävling, Märta rider vilse, Märtas hästbok (fakta), Märta och silverhästen, Märtas hästsommar, Märta och

stallkompisarna, Märta på ridläger och Märta och sagohästarna.
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