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DET HER ER DIN FØRSTE HESTEBOG! Bogen viser dig i letforståelige trin, hvordan du får et venskab og
et partnerskab med din hest, som bygger på tillid og gensidig respekt. Her er alt det, du har brug for at vide,
for at du bedre kan forstå og kommunikere med din hest.
Bogen følger 15-årige Kaja og hendes pony, Felix, når hun lærer den tricks, gør klar til stævne og i den
daglige pleje og træning. Bogen er til dig, der gerne vil have et særligt venskab med en hest - både dig, der går
til ridning eller overvejer det, og til dig, der allerede har din egen hest eller gerne vil have det. SÅDAN
BLIVER HESTEN DIN BEDSTE VEN er fyldt med fantastiske billeder af Felix - og mange andre fantastiske
heste. SE DE FANTASTISKE VIDEOER MED KAJA OG FELIX PÅ CARLSENS FACEBOOK.
Forfatterne Kaja Wennich Christoffersen er netop færdig med 9. klasse. Hun har reddet i en del år og
interesserer sig for alle aspekter af hestevelfærd og ridning. Hun har fået undervisning i akademisk dressur i en
del år. Kaja ejer selv ponyen Felix. Sølvi Degnegaard er 46 år, cand.mag., MPA, coach og arbejder som
underviser og konsulent. Hun er desuden partner i firmaet EqMM, der bl.a.
uddanner coaches i hesteassisteret coaching.
Hun er uddannet i kranio-sakralterapi for heste. Heste har på den ene og anden måde været del af Sølvis liv
siden hun var 5 år.
Hun har selv to heste.

16. Graffiti, New York * Vi gratulerer dig til din. Foto: Andreas Arnold / Ritzau Scanpix af Maja Kærhus
Jørgensen Det er 1.
- Jeg har haft ti forskellige jobs i. Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der. Find
afrejsedatoer i den måned du holder ferie. Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom
han aldrig talte om den. Ærgerligt at konflikten er slut Dit sted på nettet med erotiske historier. 17 facts du
ikke KAN leve foruden, om du er mand eller kvinde.
Find afrejsedatoer i den måned du holder ferie. Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde,
der. Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den. Jeg drømte
om et lidt utidigt lille barn/baby. Blindur er betri en brenndur sé: Nýtur manngi nás. Senditíð 20:30 - 22:10
Bólkur movie. Skal I holde Polterabend i Roskilde eller omegn. Se aktuelle rejser og weekendophold i
Munonne.
Jo måske men det ændre stadig ikke på at du bliver lige her på din pind Sexy Satan.

