De røde heste
Hent bøger PDF

Morten Korch
De røde heste Morten Korch Hent PDF Ole Offor er netop blevet færdiguddannet fra landbrugsskolen, da han
får at vide, at hans kæreste Henriette har svigtet ham til fordel for en anden mand. Med knust hjerte
planlægger Ole at emigrere til Canada, men et telefonopkald ændrer hans liv for evigt. Gården Enekær, der
ejes af hans faders barndomsven, Anders Munk, er i fare for at blive opkøbt af dyremishandleren Stefan
Willers, for Anders ligger for døden, og hans datter Bente, der har fået ødelagt sit ben i en ulykke, magter
ikke at drive gården alene. Ole tager til Enekær for at se, om gården kan reddes, og møder der den smukke,
men sky Bente. Munk havde før sin sygdom bygget en ny staldbygning og anlagt travbane til sine røde
fuldblodsheste i håbet om at vinde Derbyet og præmien på 15.000 kr. Ole kaster sig ud i arbejdet med de røde
heste. Kan han vinde hovedpræmien og redde gården – og derved vinde Bentes hjerte?
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