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Vera & Buster. Lyckoskorna Anna Sellberg boken PDF Vera är på väg till stallet. Där ska hon träffa Elin och
Buster. Det är dags för ridlektion. Men när Vera kommer fram ser hon att en stor bil står parkerad precis
framför stalldörren! Vad nu då? Tänk om Elin har glömt bort hennes ridlektion? Fast så är det inte Buster

måste bara få nya skor innan Vera rider.

Charmig och lättläst serie om Vera och gotlandsrusset Buster av Anna Sellberg och Sara Julin Ingelmark,
båda serieskapare från Min häst. Precis som de andra böckerna i Rabén och Sjögrens lättläst-serie är det lite
text, pratbubblor med versaler och härligt färgstarka bilder, tydligt besläktade med tecknade serier. I slutet av
varje bok finns också faktauppslag, där man kan lära sig mer om hästen, ridning och vilken utrustning som

behövs. Kort sagt: En dröm för de lässugna hästälskarna!
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