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Lise undgår hende og taler i tåger, Jonathan fortæller halve sandheder, og far småskændes med mor i
telefonen næsten hver aften. Selv hestene er ikke sig selv. En af dem har lige smidt hende af syv gange inden
for en time! Og da hun umiddelbart efter kommer til at overhøre en samtale, der mere end antyder, at Elvis

skal sælges, er hun ikke længere så sikker på, at julen virkelig er hjerternes fest. Skal Pony nu til at skifte hest
igen? Og har den lange svære træning med Elvis til det store julestævne været helt forgæves?  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.

 

December begynder helt tosset for Pony. Maja og Lise undgår hende
og taler i tåger, Jonathan fortæller halve sandheder, og far

småskændes med mor i telefonen næsten hver aften. Selv hestene er
ikke sig selv. En af dem har lige smidt hende af syv gange inden for
en time! Og da hun umiddelbart efter kommer til at overhøre en
samtale, der mere end antyder, at Elvis skal sælges, er hun ikke

længere så sikker på, at julen virkelig er hjerternes fest. Skal Pony nu
til at skifte hest igen? Og har den lange svære træning med Elvis til
det store julestævne været helt forgæves?  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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