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Inghill er hestegal. Hun ønsker seg en hest mer enn alt i hele verden. Hun tenker på hest, hun snakker om hest
og hun har sin egen hest – i alle fall på en falsk facebook-profil. Men hun blir stadig avslørt som løgner.
Heldigvis rir hun på rideskolen, men hun er for liten til å være med i stallgjengen, og det er ikke nok å sitte på
hesteryggen to ganger i uka.
Så blir mamma og pappa helt gale og gir Inghill en hest til jul. Selv om det bare er bortskjemte rikmannsunger
som har hest! De finner stall i nærheten, og Inghill er verdens lykkeligste. Men ponnyen Carla er også litt gal,
og Inghill klarer ikke helt å styre henne. En dag går det fryktelig galt! Carla blir skremt, løper ut og sklir på
glatta – og Inghill brekker armen.
Da hjelper det ikke at Inghill er tøffere enn de fleste, at hun har to venninner som er nesten-bestevenninner og
en halvt indisk kamerat som hun egenhendig har integrert. Det er bare Carla som gjelder – og hun må selges!

Carla, min Carla er Inghills historie: Om hvordan det er å være en hestegal jente, om vennskap og mobbing,
om å klare seg selv og om å ta ansvar for seg selv og de en er glad i.
Kennel Gullura fikk i dag,21/5-17, Hederspris i Oppdretterklassen på AFK sin utstilling på Hamresanden :-)
Gullura`s Rex fikk Very Good. Gullura`s Rappo og Gullura.
Lilli Bendriss er Medium og en kjent TV personlighet i Norge og mange andre steder i verden. Hun er
kursutvikler, mentor, forfatter og ekspert i å guide mennesker. BatteryUpgrade.no selger høy-kapasitets
erstatningsbatterier for PDA, smarttelefoner, mp3-spillere, iPod, bærbare datamaskiner og mange flere. Vi har
gratis frakt. THEAS HUS AS, Kantarellen 14, 1405 LANGHUS, Org. nr. 996262391, 92 25 68 41 ,
tove@theashus.no Theas hus AS © 2016 Powered by Butikkpikene Jeg har aldri angret på at jeg flyttet tilbake
til min hjemby Fredrikstad for 4 år siden. På midten av -80 tallet flyttet jeg til Oslo, og bodde i områder rundt.
- Sjelen min søker til kort og astrologi Det å spå og veilede andre mennesker har vært et grunnleggende behov
for Otelie helt siden hun var i tenårene. MagicCircle.no - når kvalitet teller. Kvalitetskontrollerte spåtjenester
fra Norges største spåsenter. Få hjelp av klarsynte, synske og healere til spådommer. Er det plett eller ekte
sølv? I denne guiden lærerer du å skille mellom sølv og sølvplett.
Du får en enkel innføring i hvordan sølvstempler tolkes. Les mer.oss Denne stilen har jeg skrevet til min
avdøde bestevenn - Martin som forlot oss 13.09.05.
Bokmål Kennel Rypebua har nå 4 avkom i VK og en av dem, Rypebua's Brava og Per Engebakken fikk
5.VKK, også på Geilo, på fredag. Hun lå som nummer to i hele første.

