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Ree is een echte stadsmeid. Ze is net klaar
met haar studie en op het punt om naar
Chicago te verhuizen. Maar eerst brengt ze
nog even een bezoek aan haar ouders. Daar
komt ze in het plaatselijke cafe oog in oog
te staan met een wel heel knappe boer. Ze
is tot over haar oren verliefd, geniet van
een heerlijke zomer op de ranch, waar ze
leert paardrijden en koeien melkt. Als de
zomer ten einde loopt staat Ree voor de
vraag of ze ja durft te zegen tegen haar
boer, want daarmee zal haar leven een heel
andere wending nemen.Hoge hakken op de
tractor is het heerlijke, waargebeurde
liefdesverhaal van Ree Drummond. Ze is
nog altijd verliefd op haar stoere vent en
met hun vier kinderen wonen ze op een
prachtige uitgestrekte ranch in Oklahoma,
samen met 4.000 koeien en 2.000 wilde
paarden. Ree heeft een in Amerika immens
populaire website, ze vertelt over haar
leven op de prairie in blogs en fotos en
deelt
haar
favoriete
recepten.
www.thepioneerwoman.comwww.reedrum
mond.com
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