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"Läs Per Jensens fantastiska bok om hundar, Hunden som skäms."
Göran Greider, Metro

"Per Jensens bok Hunden som skäms är en fröjd att läsa."
Östran

Hundar har en unik förmåga att förstå och kommunicera med oss
människor, utvecklad under årtusenden av nära samliv. Faktum är att
de på många sätt förstår oss bättre än vad vi själva gör. Under senare
år har forskarna på allvar börjat glänta på dörren till hundarnas inre
liv. Vi har lärt oss att deras tankar och känslor framförallt kretsar

kring en sak: relationen till människor.

I den här boken berättas om de nya rönen kring hundarnas intelligens
och känsloliv. Kan de verkligen skämmas när de gjort något

förbjudet? Har de sinne för rättvisa och blir de svartsjuka? Hur ser
deras tidsuppfattning ut? Hur mycket förstår de av vårt språk? De
nya insikterna i hundens innersta tankar gör det svårt att någonsin

betrakta den på samma sätt igen.

Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet. Han är



initiativtagare till och undervisar på universitetets populära kurser i
hundens beteendebiologi.

"Det här är en bok som tassar rakt in i mitt hundägarhjärta. Den får
utan tvekan fem "vov" av fem möjliga av mig."

Åsa Christoffersson, Corren

"I boken finns ett kapitel som gör mig nästan tårögd, om vad vi kan
lära oss av våra hundar."
Bodil Sjöström, Östran

"Den här boken är ett steg mot ökad förståelse av våra fyrbenta
familjemedlemmar. Intressant och läsvärd."
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