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Den hvide pony Patricia Leitch Hent PDF Under en forrygende ridetur på stranden kommer Shantih til skade
efter et spring over en høj stenmur og bliver halt.

Dyrlægen kan ikke finde noget brud, så Jennie må selv søge råd på en nærliggende rideskole, hvor bestyreren
menes at vide besked. Under besøget forelsker Jennie sig straks i en gammel, udslidt pony, som hun beslutter

sig for at bringe hjem til Finmory.
En dag kommer Tam ned fra sigøjnerlejren for at bede Jennie om hjælp. Gamle Kezziah, der er indlagt på
hospitalet, ønsker at vende tilbage til lejren. Efter mange besværligheder lykkes det for Jennie og Ken, med

hjælp fra bl.a. Nell Storr, at få Keziah ud fra hospitalet.
Jennie købet den hvide pony, Easter, og lader den gøre Shantih selskab i højlandet. Araberhoppen er stadig
halt, og Jennie bliver mere og mere fortvivlet. I sin nød søger hun til Keziah, men tiden er knap. Den gamle

spåkone har lagt sig til at dø ...

Den hvide pony er nummer 7 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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