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Smartast i stallet Pia Hagmar boken PDF Svante är en shetlandsponny med mycket gott självförtroende.

Enligt honom själv är han inte bara den snyggaste hästen i stallet utan också den smartaste. I vanliga fall har
Svante ingenting emot barn. Åtminstone inte så länge de ger honom godis och säger att han är finast i

världen. Men en dag dyker det upp två barn i stallet. Stallägaren Greta har lovat att de ska få rida på Svante.
Men då surnar Svante till. Det värsta han vet är att anstränga sig i onödan. För att slippa undan ridturen är
Svante tvungen att tänka ut en riktigt listig plan. Vilken tur att han har han sin ovanligt smarta hjärna.

Omåttligt populära Pia Hagmar är tillbaka med en helt ny serie hästböcker, Svante kommer att bli en framtida
favorit hos många unga läsare.
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