
Äntligen är det hästens tur att få sitt eget fyll-i-album! Efter flera succétitlar från 
Fill & Tell, där bland annat föräldrar kan fylla i om sitt barn och hundägare 
om sin fyrbente familjemedlem, står nu alla hästälskare i tur att få fylla i fakta 
och berättelser om sin favorithäst.

Illustrationer av Lena Furberg
”Världens bästa häst” är full av humoristiska illustrationer av den populära 
hästtecknaren Lena Furberg. Lena är mest känd för serien ”Mulle – världens 
mesta häst”, som hon tecknat för tidningen ”Min Häst” sedan 1975. 
Du som besöker Ridsportsmässan på Stockholm Horse Show, i Annexet den 
28 november – 1 december, kan både få träffa Lena och köpa ett rykande 
färskt exemplar av ”Världens bästa häst” i Min Hästs monter. 

För alla hästälskare
Oavsett om du är hästägare, skötare, ryttare eller kusk, så kan du fylla i 
”Världens bästa häst” om din favorithäst. Boken skrivs med hästen som  
berättare, och med hjälp av vägledande frågor blir resultatet ett album fyllt 
av information värd att veta och minnas om denna mycket speciella häst… 

Några av rubrikerna i boken är:
•  Sådan är jag
•  Mina kändissläktingar
•  Min människa
•  Mina bästa vänner
•  Min alldeles speciella talang

Längst bak i boken finns extra sidor att skriva fritt på och en plastficka  
att spara grejer i.
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Världens bästa häst 
– en fyll-i-bok om en mycket speciell häst

fakta om boken
”Världens bästa häst – en fyll-i-
bok om en mycket speciell häst” 
innehåller 46 snyggt illustrerade 
sidor. De är sammansatta med en 
inbunden spiral och omslaget är 
vadderat. sidorna är tryckta på 
tjockt högkvalitativt papper, anpassat 
att skriva på. i slutet finns även en 
platsficka att spara kul saker i.  
Rek.pris: 349 sek.

föRfattaRe och illustRatöR
”Världens bästa häst – en fyll-i-
bok om en mycket speciell häst” 
är skriven av dressyrtränare och 
tävlingsryttare ann hammarlund  
och lena furberg har gjort de 
fantastiska illustrationerna.
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