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Cirkusbog for hunde Helle Frandsen Hent PDF Forlaget skriver: »Det er kun fantasien der sætter grænser for,
hvad du kan lære din hund. Jeg har hørt om hunde, der kan ´smile´, ´gabe´ og ´ryste sig´ på kommando.

Alle hunde vil gerne have små opgaver, og det er efter min mening hundeførerens fornemmeste opgave at
finde på dem for at vore hunde ikke skal gå og kede sig, men i stedet have et godt hundeliv.«

Sådan skriver Helle Frandsen på bagsiden af sin bog. Cirkusbog for hunde blev udgivet første gang i år
2000, og har siden været yderst populær.

Bogen handlede om alle de små sjove ting, som Helle havde lært Laika, hendes labrador/golden-blanding.

I 2005 anskaffede Helle og hendes mand sig endnu en hund - denne gang en Broholmer, Aske.

Aske har naturligvis også lært en masse sjove øvelser, men med Askes størrelse måtte der også findes på nye
øvelser.

Desuden sker der hele tiden nyt inden for hundepsykologien, som giver os ny viden, så Helle har også gerne
villet revidere lidt i teksten. Derfor udgiver Forlaget Tro-fast ApS nu en ny revideret udgave af Cirkusbog for

hunde med flere nye øvelser, men til den samme ´gamle´ pris.
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