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en hamster eller marsvin som kæledyr? Denne bog hjælper dig med at vælge det dyr, der passer bedst til dig.
Her kan du læse, hvordan marsvin og hamstere skal fodres, aktiveres, hvordan de skal bo, og hvordan du
bliver ven med dem. Bogens første del handler om marsvin. de er gode kæledyr, som godt kan lide at blive
aet og krammet. de findes i forskellige racer og farver og kan have lang eller kort pels. de er flokdyr, og du
skal derfor have mindst to sammen. det er aktive dyr. Bogens anden del handler om hamstere. de ser søde ud,
men de lever alene, undtagen dværghamsteren som godt kan lide selskab. de er mere forsigtige end marsvin,
så det tager tid at få dem rigtig tamme. de sover om dagen og er vågne om natten. de lever kun to til tre år.
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kæledyr? Denne bog hjælper dig med at vælge det dyr, der passer
bedst til dig. Her kan du læse, hvordan marsvin og hamstere skal

fodres, aktiveres, hvordan de skal bo, og hvordan du bliver ven med
dem. Bogens første del handler om marsvin. de er gode kæledyr, som
godt kan lide at blive aet og krammet. de findes i forskellige racer og
farver og kan have lang eller kort pels. de er flokdyr, og du skal

derfor have mindst to sammen. det er aktive dyr. Bogens anden del
handler om hamstere. de ser søde ud, men de lever alene, undtagen
dværghamsteren som godt kan lide selskab. de er mere forsigtige end
marsvin, så det tager tid at få dem rigtig tamme. de sover om dagen

og er vågne om natten. de lever kun to til tre år.
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