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Der findes hunde Ulrik T. Skafte Hent PDF Børnebog med skægge illustrationer fortæller om menneskets
bedste ven og alle dens forskellige størrelser, faconer og sindelag. Der findes små hunde ... som man skal
kæle forsigtigt med. Der findes fjollede hunde ... ... som du kan lege og tumle med hele dagen lang. Der
findes hunde i snor ... ... som helst ikke vil forstyrres, når de sidder og venter på deres hundeejer. Ulrik T.

Skafte har skrevet teksten om alle de forskellige hunde, og Lars Munck har lavet morsomme og charmerende
tegninger til af de store, tykke, tynde og hurtige hunde. Bagerst i bogen kan man finde 10 ting, som er godt at
vide om hunde. De ti råd er forfattet af adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen fra Dansk Kennel Klub. Her
kan man fx lære, hvordan man skal forholde sig til en hund, der står bundet ved en butik, eller en hund, der er
ved at spise. Alt sammen ting, der lærer børn at omgås hunde, og som kan være med til at forhindre, at børn

bliver bidt.
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