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Tove Hansen, som har forfattet denne bog, har sammen med sin mand, Bent, haft med hunde at gøre i 25 år.  

 Det hele begyndte med et par pudler, som de fik hvalpe på, men så blev de opmærksomme på Bichon Friséen
og gik efter et par år over til den. Det greb om sig, og én blev til flere - mange flere - og det førte til mange

dejlige oplevelser i både indland og udland.  

De mange år og de mange oplevelser med racen har givet Tove og Bent mange venner rundt omkring i
verden, men det har også givet dem en stor erfaring, som de øser af til andre i denne bog.  

Bogen indeholder historie om racen, praktiske ting om hvalpe og voksne hunde, råd om pelspleje og en
klippevejledning med mange gode og illustrative billede unde at gøre i 25 år. 
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