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Firkløveret 1 - Victoria kommer til hjælp Christina Nordstrøm Hent PDF "Victoria kommer til hjælp" er første
bind i serien FIRKLØVERET. Victoria, Henriette og Le har alle tre en hest selv. Men Rikkes forældre deler
ikke ligefrem deres datters lidenskab for heste, og de synes absolut ikke, de har råd eller lyst til at købe en

hest til Rikke. Firkløveret har planer om at arrangere et privat ridestævne hjemme på Victorias gård, og de fire
piger beslutter, at de penge, de tjener på det, skal lægges i en pulje, så de kan spare op til en hest til Rikke.
Men når det kommer til stykket er de fire piger alligevel ikke helt enige om den beslutning. Selve stævnet

forløber efter planen, men da en hest løber løbsk med en lille pige, får alle sig en slem forskrækkelse. Victoria
tøver ikke, men sætter i fuld galop efter den løbske hest. Det lykkes hende at redde den lille pige, og på vej
hjem ser de en gruppe unge, der har tændt bål i skoven. Hvad skal Victoria nu gøre? Skal hun sladre til de
voksne, eller skal hun stole på at de unge ved, hvad de gør og får slukket bålet i skoven ordentligt igen?
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