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How to bond rabbits Rebekka Faisal Hent PDF Forlaget skriver: Skal du i gang med at sammenføre dine
kaniner og er du bekymret for hvordan det vil gå? Det skal du ikke være. Den lille håndbog giver dig al den
vide og alle de tips, du har brug for til en let og afslappet sammenføring. Læs om de forskellige måde at

sammenføre kaniner på og brug den der passer til din situation og dine kaniner. De lette vejledninger fortæller
dig hvad du skal gøre og hvad du ikke skal gøre. Bogen giver dig en indsigt i kaninadfærd og kropssprog, så

du ved, hvorfor din kanin reagerer som den gør, og du kan forhindre slåskampe og en langtrukken
sammenføring.

Kaninekspert Rebekka Faial deler sit hjem med et utal af kaniner og har stor erfaring med at sammenføre
kaniner og en stor viden om kaninadfærd. Hun har hjulpet talrige kaninejere gennem årene før, under og efter

sammenføring af deres kaniner. De mange års praktisk erfaringer er samlet i denne bog på en let og
overskuelig måde. Bogen er ideel til alle typer kaninejere, begyndere og erfarne. Det er den perfekte håndbog

til at give dine kaniner et godt liv. En must-have for hver kaninejer.
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