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Klara og føllet Pia Hagmar Hent PDF 12. bind i serien om Klara og hendes liv med heste, kæreste, familie og
venner. For hesteinteresserede piger fra ca. 10 år. - Shh! lyder en stemme. Du må være stille. Jeg ser mig

forvirret omkring. Over kanten til Miras boks kigger min mor op. Hendes hår er uglet, og kinderne gløder. -
Kom herhen, Klara hvisker hun. Men vær helt stille. Pludselig forstår jeg. Hjertet sætter farten op og slår

pludselig så hårdt, at det dunker i hele kroppen. Jeg tør knap nok trække vejret. På dirrende ben lister jeg hen
til Miras boks og kigger over kanten. Hvor mange gange har jeg ikke haft mareridt om Miras føl. Set det ligge
dødt i halmen, lille og hjælpeløst og ikke til at redde. Dyrlægen havde ikke ligefrem lydt optimistisk, men

måske, bare måske, er der en chance..
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