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Tina er vild med heste. Hun glæder sig til at passe både yndlingshesten Cherry og det lille føl, der er på vej.
Tænk at gå og nusse om sådan en lille fyr og opdrage den og lære den at blive lige så sød og dygtig som sin

mor.

Men da Sunny kommer til verden, bliver det alligevel ikke helt så nemt og dejligt, som Tina havde forestillet
sig. For nogle gange sker der ting, som er så forfærdelige, at man ikke ved, hvordan man skal komme over
dem. Og nogle gange bliver man nødt til at gøre ting, som andre synes er vanvittige, for at alting alligevel

kan blive godt igen ...

"Tina og Sunny" er den første bog om Tina og hestene.

---

"Der var ikke flere hestebøger tilbage på biblioteket, som jeg ikke havde læst – så måtte jeg jo skrive nogle
selv ..."

Sådan lyder den enkle forklaring på, at Lene Kaaberbøl i en alder af 15 år debuterede som forfatter med hele
to bøger.

Det er nu 40 år siden, og Alvilda udgiver i anledning af jubilæet helt nye udgaver af "Tina og Sunny" og
"Tina og Handsome Joy".

Siden starten er det blevet til millioner af bøger solgt i mere end 30 lande – med "Vildheks" og den
filmaktuelle "Skammerens datter" som de bedst kendte bogserier.
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---

"Der var ikke flere hestebøger tilbage på biblioteket, som jeg ikke



havde læst – så måtte jeg jo skrive nogle selv ..."
Sådan lyder den enkle forklaring på, at Lene Kaaberbøl i en alder af
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