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Test din hund Rachel Federman Hent PDF Forlaget skriver: Kan din hund:- sørge for at få god service på en
trendy fransk restaurant?- forstå "apport" på flere forskellige sprog?- gå fra et champagneglas?- lære dig nye

tricks? Eller er din hund mere typen som:- gemmer sig for et egern?- er lige så god til at 
finde hjem som en retningsforvirret i en telefonboks? Find ud af hvor klog din hund i virkeligheden er med
Test din hund - en sjov intelligenstest for hunde og deres ejere. Ved at observere og udføreaktivitetsbaserede
tests kan du måle din hunds evner inden for alt fra problemløsning og social kompetence til hvor godt den
kommunikere med andre dyr. Du kan også få svar på spørgsmålet som mange hundeejere stiller sig selv: Kan

jeg virkelig tale til min hund, så den forstår mig?
I bogen finder du også:- Forslag til hvordan du kan gøre din hund klogere.- Tips til hvordan du forbedrer

kommunikationen mellem hund og menneske.- Et genibevis, som du kan udfylde og stolt vise frem til venner
og bekendte.
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finde hjem som en retningsforvirret i en telefonboks? Find ud af hvor
klog din hund i virkeligheden er med Test din hund - en sjov
intelligenstest for hunde og deres ejere. Ved at observere og

udføreaktivitetsbaserede tests kan du måle din hunds evner inden for
alt fra problemløsning og social kompetence til hvor godt den

kommunikere med andre dyr. Du kan også få svar på spørgsmålet
som mange hundeejere stiller sig selv: Kan jeg virkelig tale til min

hund, så den forstår mig?
I bogen finder du også:- Forslag til hvordan du kan gøre din hund
klogere.- Tips til hvordan du forbedrer kommunikationen mellem
hund og menneske.- Et genibevis, som du kan udfylde og stolt vise
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