TEST DIT HUSDYR
MED HUMORISTISK TILGANG KAN DU NU TESTE DIN
HUND OG KATS INTELLIGENS

TEST DIN HUND
ER DIN HUND ET GENI?
FIND UD AF HVOR KLOG DIN HUND ER!
Sjov intelligenstest for hunde og deres ejere. Ved at observere og udføre
aktivitetsbaserede tests, kan du måle din hunds evner inden for alt fra
problemløsning og social kompetence, til hvor godt den kommunikerer
med andre dyr. Du kan også få svar på, om du virkelig kan tale til din hund, så
den forstår dig?
I BOGEN FINDER DU OGSÅ:
Forslag og tips 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.

UDGIVELSESDATO
1. JUNI 2021
TEST DIN HUND
AF RACHEL FEDERMAN
Genre: Gavebog
Vejl. pris 39,95
Sider: 144
Oversætter: Heidi Christiansen
ISBN: 9788771911343

TEST DIN KAT
FÅ STYR PÅ HVOR KLOG DIN KAT ER!
En sjov intelligenstest for katte og deres ejere.
Ved at observere og udføre aktivitetsbaserede tests
kan du måle din kats intelligens indenfor alt fra rumlig
intelligens og kommunikation til meteorologi,
psykologi og det overnaturlige.
I BOGEN FINDER DU OGSÅ:
Forslag til hvordan du kan gøre din kat klogere.
Tips til hvordan du forbedrer
kommunikationen mellem kat og menneske.
Et genibevis, som du kan udfylde og
stolt vise frem til venner og bekendte.
"Katte har tre hovedmål i livet: At spise (så ofte som muligt), at reproducere
sig selv (om nødvendigt) og at more sig (så ofte det kan lade sig gøre). Hvis
de gik rundt i tøj, ville de altid lede efter T-shirts med print som ’GIV MIG
MAD’ eller ’DRAMAQUEEN’. "- TEST DIN KAT
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