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Börja rida med Sigge: Rida lätt Lin Hallberg boken PDF Lin Hallberg och Margareta Nordqvist, radarparet
bakom den bästsäljande och prisbelönta Sigge-serien, kommer med en ny bok med lätta fakta om hästar och

ridning!Saga och Harry har precis börjat rida på Brobygården och har massor av frågor: Varför är det
bokstäver på ridbanans sidor? Hur får man hästen att gå dit man vill? Och vad betyder det egentligen att rida
lätt? Med tips och tricks från de lite äldre stallskötarna Elina och Mattis (och från Sigge och Sam såklart) får
de två nybörjarna veta hur det går till i stallet och när man rider. ”Börja rida med Sigge” är en serie böcker där
fakta och berättelse möts. Med stora generösa färgbilder och grundläggande ridfakta är böckerna ett måste för

alla barn som drömmer om hästar och ridning! Läs också ”Börja rida med Sigge – Borsta och skritta”.
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