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Tillid til hinanden Lauren Brooke Hent PDF Heartland er navnet på en hestefarm i USA – et

behandlingshjem, hvor mishandlede og skræmte heste kan få ny tillid til deres omgivelser og et bedre liv. Da
Amys veninde Carey inviterer hende til at komme til Ten Breeches, er Amy ivrig efter at gense den smukke
ranch i bjergene, hvor hun tidligere har haft så gode oplevelser. Men da Amy og Ty ankommer til stedet, er
stemningen meget anspændt. Careys elskede hest Maverick har problemer, men i stedet for at gøre noget ved
dem, virker Carey uengageret og afvisende – også over for Amy og Ty – så Amy undrer sig over, hvorfor

veninden overhovedet har inviteret hende. Carey er ikke nem at trænge ind til, men lidt efter lidt finder Amy
ud af, at Carey står over for et svært valg – et valg, som hun faktisk også selv kan lære meget af. Bag

forfatternavnet Lauren Brooke gemmer sig to britiske forfattere, Linda Chapman og Beth Chambers. Tillid til
hinanden er en del af deres serie Heartland.
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