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må komme ud?" spørger Maj forsigtigt. "Er

han syg eller noget?"
"Mío? Han er bare sur," siger pigen. "Mío er

ALTID sur. Det er kun mig, der har part på ham
af samme grund. Der er ingen, der gider passe
ham. Han er besværlig. Han smider alle af. Der

hviler en forbandelse over ham."

Maj har mistet sin hest og vil aldrig ride mere.
Men en dag får hun øje på ponyen Mío. Mío er
sur og farlig, siger pigerne i stalden. Men måske

er Mío lige præcis det, Maj har brug for …

Første bind i en helt ny serie om pigen Maj, om hendes hest Mio og om alt der, der sker på rideskolen.
Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.
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