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Bully & mig Ulla Holtegaard Hent PDF Bully er en lille hvalp, en belgisk hyrdehund. Han bor på Fyn med
opdrætteren, sin hundefamilie, mor og seks søskende. Otte uger gammel bliver han hentet af sin

menneskemor – mig, og da starter hans liv i Nordsjælland.
Det går over stok og sten: fra mødet med den gamle hund Bastian og den første måned i haven, hvor alt bliver
undersøgt til ture ved stranden, havet og markerne, hvor hunde færdes frit. Bully går også til hundetræning.

Han lærer at køre med i bussen, og er med mig overalt.
I store, flotte fotos følger man Bully i forskellige situationer i hans første leveår.

Bogen henvender sig til børn i alle aldre. Fra de små, der ser på billeder, mens far og mor læser op. Til de
store over 10 år, der selv kan læse sig til, hvordan det første år er for en lille, kvik og livlig hund som Bully.

Måske inspirerer ”Bully & mig” til at få en hvalp selv …
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