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Kaninen - hedder Guffe Leif Schack-Nielsen Hent PDF Guffe er en dværg-kanin.

Den har lange ører.

Så det er en vædder-kanin.

Josefine kæler med Guffe.

Det kan den godt lide.

Når den er glad, laver den sjove hop i luften.

Hør og læs om kaninen Guffe.

Og få at vide, hvordan man passer en kanin.

Leif Schack-Nielsen, biolog med speciale i fugle, forfatter og fotograf. Har skrevet en række bøger om fugle
og børns kæledyr samt rejseguides. Derudover har han oversat mere end 300 bøger om vidt forskellige emner,
som blandt andet anvendes som undervisningsmateriale. Hovedværket er et omfangsrigt opslagsværk, der
beskriver 187 af de steder i Danmark, hvor det er bedst at se på fugle. Værket indeholder egne fugle- og

naturfotos i farver foruden kort med parkeringsmuligheder og GPS-koordinater, der kan lede fuglekiggerne på
rette vej frem til oplevelsen.
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