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Galop i højlandet Patricia Leitch Hent PDF Jwnnie bliver ulykkelig, da Ken meddeler, at han agter at rejse til
Holland for at starte som elev i et berømt keramikværksted. Hun lover dog at passe Kens hund, Kelly, mens
han er borte. Under et besøg på et nærliggende gods opdager Jennie tilfældigt, at ejerne holder seks ulve i

fangenskab. Straks efter forsvinder Kelly sporløst.
På egnen er der den sidste tid dræbt en del får, og det varer ikke længe, før landmændene mistænker Kelly for
drabene. Politiet indfanger hunden og tager den i forvaring. Ved et nyt besøg på godset erfarer Jennie, at en af
ulvene er sluppet ud af sit fangenskab. Hun beslutter sig for at finde den, og det må for alt i verden ske, inden

politiet afliver KElly.
Det bliver et dramatisk ridt i højlandet, hvor Shantihs mod og udholdenhed kommer på afgørende prøve.

Og tiden er knap ...

Galop i højlandet er nummer 5 i serien om Jennie.

Patricia Leitch (f. 1937), er en skotsk forfatter, der er bedst kendt for sin serie af børnebøger om hestepigen
Jennie og hendes vilde araberhest Shantih, der foregår I det skotske højland.
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