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Test din kat Simon Holland Hent PDF Forlaget skriver: Kan din kat kontrollere alt hvad du gør?
- udtrykke sig gennem kunstnerisk abstrakt ekspressionisme?

- charmere hvem som helst for at blive kælet for?
- se de døde?

Eller er din kat mere typen som:
- gemmer sig ved den mindste lille ting?

- beviser at katte på ingen måde altid lander på alle fire poter?

Få styr på hvor klog din kat i virkeligheden er med Test din kat - en sjov intelligenstest for katte og deres
ejere. Ved at observere og udføre aktivitetsbaserede tests kan du måle din kats intelligens indenfor alt

frarumlig intelligens og kommunikation til meteorologi, psykologi og det overnaturlige.

I bogen finder du også. Forslag til hvordan du kan gøre din kat klogere.- Tips til hvordan du forbedrer
kommunikationen mellem kat og menneske.- Et genibevis, som du kan udfylde og stolt vise frem til venner

og bekendte.
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