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Oskar älskar vatten mer än något annat. Så när Tine, Alex och Ina ska rida till sjön för att bada är det ingen
överraskning att han vill följa med. Det som däremot överraskar flickorna är Oskars konstiga beteende vid
sjön. Innan de lyckas lugna ner honom är han borta. Och att leta rätt på Oskar igen visar sig bara vara början

på deras problem.

Karla Schniering är en riktig mångsysslare som utöver att skriva barnböcker, deckare, kolumner och artiklar
även målar tavlor och säljer tillbehör till modelljärnvägar. Hon har studerat historia, arkeologi och filosofi.

Men framför allt älskar hon djur. Hon umgås dagligen med sin häst, sina getter, hönor och katter.

I "Tjejerna på ridklubben" får vi följa de unga ryttarna Ina, Tine och Alexandra under en sommar på herr
Books gård. På gården finns många hästar och andra djur och varje dag är ett nytt äventyr för flickorna. Häng

med på ponnyjakt, en dramatisk fölning, en ridtur i åskväder och mycket mer.
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