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Dyrlægefamilien i knibe Christine Pullein Thompson Hent PDF Hvad gør man i en dyrlægefamilie, når faren,
den ene af to dyrlæger, kommer på hospitalet, men der er nok at gøre med at redde omegnens forsømte og

syge hunde, katte, heste, høns og gæs?

Denne dyrlægefamilie tilkalder hjælp fra nær og fjern. Familiemedlemmer og gamle venner strømmer til, og
så satser alle på, at det hele nok skal gå.

Men noget går galt. Pludselig får dyrlægefamilien smidt et sagsanlæg i hovedet, fordi en rideskole påstår, at
de ikke har tilset en syg hest grundigt nok. Det får byen til at dele sig i to lejre: børnene mister deres venner
og dyrlægerne får mindre og mindre at lave. Samtidig begynder folk at genere familien, og de må nu for alvor

stå sammen, hvis de skal klare sig igennem ildspåsættelser, sladder og uvenskab.

Den engelske forfatter Christine Pullein-Thompson (1925-2005) var en af de bedst kendte forfattere til
hestebøger, som hun blandt andet skrev sammen med sine to søskende, Diana og Josephine. Allerede i deres
teenageår begyndte de tre søskende at skrive hestebøger, og Christine alene har udgivet over 100 bøger,

hvoraf hestebøgerne spiller en stor rolle i forfatterskabet.
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Men noget går galt. Pludselig får dyrlægefamilien smidt et sagsanlæg
i hovedet, fordi en rideskole påstår, at de ikke har tilset en syg hest
grundigt nok. Det får byen til at dele sig i to lejre: børnene mister
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