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HUNDE GALAKSEN er vovsernes ndrb til menneskeheden p flere
niveauer. Den stter mange tanker i gang p en humoristisk, men dybt
seris mde. Og fr derved mange mennesker til bde at forst og kunne

leve sammen med en anden art.

Det er bare en bog om, hvordan du i hverdagen lever sammen med
en hund og s kan du altid g til lydighed i klubben som en hobby, hvis

hunden kan lide det.

En lrerig bog om hundeadfrd og adfrdsproblemer, der er skrevet p en
fngslende mde, s man ikke kan slippe den, fr man har lst den til ende.
Bogen er krydret med humoristiske kommentarer og giver indsigt og

forstelse til at forst sin hund i nsten alle situationer.

HUNDE GALAKSEN er fuld af respekt, accept, forstelse og
krlighed til "hunde", hvilket lyser ud af hver linje. En bog som alle

hundeejere eller kommende hundeejere br have i deres hjem.

Nogle af bogens emner er:
- De syv essentielle basale behov (tryghed, venskaber,

socialiseringsvejleder, dagens surprice, mental stimulering af nse,
hjerne, muskler, krlighed og relation samt BARF)



- Vr en ben bog; Undervis din hund i dansk og hunden dig i hundsk.
- Hvad "fortller" hunden dig, ved sit kropssprog, ansigtsmimik og

lyde?
- Guld, slv og bronze lftestnger og lottemetoden?

- rsager, forebyggelse og lsningsmodeller ved hoppe op, kommer
ikke, trkker i snoren, ger, bider sig fast i dig?

- En hund er en hund og opfrer sig som en hund, fordi den er hund?
- rsager, forebyggelse og lsningsmodeller ved adfrdsproblemer som
f.eks. urenlighed, alene hjemme, aggression, destruktion, depression,

manglende socialisering, sky og angste hunde...
- Hvad er naturlig mad til hunde?

Mennesket siger ofte "Jeg holder s meget af hunde og hunden er min
bedste ven". Hvordan taler du med din bedste menneskeven?

Hvordan forventer du at blive talt med fra din bedste menneskeven?
Taler du med eller til? Og sdan er der mange sprgsml i bogen som
hundene stiller, sammenligner, drager paralleller til og svarer p.
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