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når det kommer til at ride ponyvæddeløb. Det har dog en enkelt ulempe at begynde at deltage
i konkurrencerne. Der er pludselig rigtig mange piger, der opdager, hvor smuk og sød og dygtig - og hurtig -

den mørkegrå Welsh Mountain-pony er. Pony & Co. gør selvfølgelig alt, hvad de kan, for at ingen
skal opdage, at Tessa faktisk er til salg, og at det jo ikke er Pony selv, der er den lykkelige ejer. Men det

lykkes ikke rigtig. Flere og flere piger med rige forældre kommer på besøg i stalden. Og Pony bliver mere og
mere fortvivlet ... En serie om tre vidt forskellige piger på 12-13 år og deres hverdag med heste, skole, drenge

og hinanden.

· Pony (Karen) er en rigtig hestepige. Hun er meget omsorgsfuld over for sine veninder og ville
gerne redde hele verden, hvis hun kunne.

· Maja er bare god til alting. Hun kan ride, danse, fægte spille klaver ... Og så ved hun en masse om
livets store mysterier.

· Lise har makeup, smart tøj og karaokeanlæg. Hun har den sjoveste fantasi - og så er hun vild med
drenge.
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