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Black Raven Josephine Pullein Thompson Hent PDF "Black Raven" er historien om den smukke, sorte hest
Black Raven og dens omtumlede tilværelse, der blandt andet indebærer, at den bliver nødt til at hjælpe et

ungt elskende par med at flygte for at kunne være sammen. "Black Raven" er det andet af to bind om hesten
Black Beautys familie. Josephine Pullein-Thompson (1924-2014) var en britisk forfatter fra en familie fyldt
med skribenter. Hendes to søskende, Diana og Christine, var ligeledes forfattere og sammen er de kendt for
deres massive bidrag til litteratur om heste og ridning. Josephine Pullein-Thompson var igennem hele sit liv
selv interesseret i heste og ridning og havde sin egen rideskole. Hun har blandt andet udgivet hestebogsserien
"Ponyrytterne" om Frances og hendes veninders eventyr. Selvom Pullein-Thompson primært skrev bøger
henvendt til børn og unge, udgav hun også nogle få romaner rettet mod en voksen læserskare. Disse bøger
blev udgivet under pseudonymet Josephine Mann. Den todelte serie om Black Beautys familie fortæller i
historierne "Black Star" og "Black Raven" om slægten af smukke, sorte heste, hvis liv og skæbner strækker

sig ned igennem historien.

 

"Black Raven" er historien om den smukke, sorte hest Black Raven
og dens omtumlede tilværelse, der blandt andet indebærer, at den
bliver nødt til at hjælpe et ungt elskende par med at flygte for at
kunne være sammen. "Black Raven" er det andet af to bind om

hesten Black Beautys familie. Josephine Pullein-Thompson (1924-
2014) var en britisk forfatter fra en familie fyldt med skribenter.
Hendes to søskende, Diana og Christine, var ligeledes forfattere og
sammen er de kendt for deres massive bidrag til litteratur om heste
og ridning. Josephine Pullein-Thompson var igennem hele sit liv selv
interesseret i heste og ridning og havde sin egen rideskole. Hun har
blandt andet udgivet hestebogsserien "Ponyrytterne" om Frances og
hendes veninders eventyr. Selvom Pullein-Thompson primært skrev
bøger henvendt til børn og unge, udgav hun også nogle få romaner
rettet mod en voksen læserskare. Disse bøger blev udgivet under
pseudonymet Josephine Mann. Den todelte serie om Black Beautys



familie fortæller i historierne "Black Star" og "Black Raven" om
slægten af smukke, sorte heste, hvis liv og skæbner strækker sig ned

igennem historien.
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