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En hundvalp i stallet Reetta Niemelä boken PDF Stallet har fått en hundvalp! Iris har aldrig sett något så litet
och sött. Den busiga valpen blir genast barnens favorit. Iris och syskonen Rick och Rina och de andra barnen
i ponnyklubben tar väl hand om den lilla valpen. När den blir stor ska den bli stallhund som gamla Toppsi.
Valpen blir vän med ponnyerna och får varje dag lära sig nya saker som den behöver kunna. Boken är

illustrerad med varma och humoristiska bilder och läsarna får tillsammans med Iris och de andra barnen lära
sig hur man tar hand om hundar. Hur gammal ska valpen vara innan man kan ta hem den? Hur lär man en

valp att bli rumsren? Varför behöver hundar aktiveras? Hur tränar man en valp att röra sig i trafiken? I boken
Stallet på kullen berättade författaren Reetta Niemelä och illustratören Salla Savolainen om hästar och

ridning. En hundvalp i stallet riktar sig till alla hundvänner – med eller utan egen hund.   
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