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Bolognese Tanja Jensen Hent PDF Bichon bolognese eller blot bolognese, som de ofte kaldes, er en lille

charmerende hund med en stor personlighed, der vinder stadig fleres hjerter og bliver mere og mere populær
herhjemme. Bogen er en gennemgang af racen og beskriver i korte kapitler alt det, du måtte ønske at vide om
bl.a.: - Bolognesens historie - Bolognese og allergikere - Pelspleje og almen pleje - Aktiviteter - Opdragelse
Denne bog giver dig svar på mange af de spørgsmål, som melder sig, når man står over for at udvide familien
med en lille bolognese. Bogen bygger på forfatterens egne erfaringer og research i forbindelse med købet af
hendes første hund. 80 sider, illustreret og blødt omslag m/flapper. Om forfatteren: Tanja Jensen debuterede i

2010 med ungdomsbogen "En cirkel i en firkantet verden". "Bolognese - den lille hund med den store
personlighed" er hendes første faglitterære bog.
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