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Malva har tråkigt. Hon vill gå till stallet.

Men pappa har inte tid med något. Då går Malva ändå.

För i stallet finns Sol världens finaste häst.

Det här är den tredje boken om Malva och hennes pappa. Malva
älskar hästar. Precis som farmors pappa Valentin gjorde. Malva ska

bli minst lika bra på hästar!

OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och
Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och jämlikhet i

bokvärlden. Boken är tryckt i vår geografiska närhet på
miljöcertifierat papper och tryckeri.

Sagt om boken:

Malva i stallet är mycket mer än en vanlig hästbok. Malva är en
modig och nyfiken tjej som är lätt att tycka om. Malva har romsk
bakgrund, något som speglas mycket positivt och hon är stolt över



sitt arv. Boken visar också på en mångfald, med olika nationaliteter,
etniciteter och hudfärger. Malva bor med sin pappa och mamman

nämns inte alls. Pappan är kärleksfull och närvarande och de verkar
ha en nära relation, han och Malva. Som hästtjej känner man igen
sig i boken, den skildrar stallvärlden engagerat och realistiskt. []
Malva i stallet är en jättefin hästbok, utan stereotyper, som även

passar den hästrädda läsaren.

BTJ, Carola Forslund

Malva i stallet är från Olika förlags serie med böcker för barn som
börjat läsa själva. Men såklart funkar de för högläsning också! Jag
som i min barndom plöjde otaliga hästböcker fick en nostalgitripp
och fyraåringen satt stilla hela tiden och bara tog in berättelsen om
Malva som går iväg till stallet utan att pappa vet om det. Där får

hon hjälpa Cam att göra i ordning favorithästen Sol inför en tävling.
Fint också att läsaren får lära sig lite om resandefolkets hästkultur!

Bokmorsa

Jag gillar verkligen Olika förlag utgivning av Lättlästa böcker, de så
kallade Silverdelfinerna. Här kommer en som har en av de mest
lättlästa texterna, nivå 1. Vi följer med Malva till stallet en dag det
egentligen inte är stalldag. Hon har inte sagt något till pappa som
aldrig har tid. Istället springer Malva i princip bara hemifrån och

rakt in i Cam som bor på ridskolan. Cam är äldre och lite
spännande, hon lär Malva hur en gör ordning frisyren på hästen (...)
och sedan får hon följa med in och vilket fint hästhus Cam bor i! Det
är mycket som händer runtikring, sånt som en kan fortsätta spinna
på i andra böcker eller fantisera vidare på. Som vanligt får alla vara
med, även om Malva verkar vara ett ensamt barn så är det väl tur att

hon har hästar och en pappa som oroar sig.
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