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1. udgave blev bestseller. DBC lektørudtalelse: "Godbid til alle. Dejlig positiv bog, der strømmer med
entusiasme og kærlighed til de dyr, vi kan lære så meget af." (DBC)

Denne er en ny, forbedret og 300 A4 sider længere bog, i alt 570 A4-sider. Anmeldt som "Mesterværk", "I
skriver så smukt", "Den er godt skrevet" mm.

Bogens indhold har også betydning for mennesker uden dyr.

En epokegørende bog, hvor dyrene bringer indsigter - fra dyrene selv - om dyrenes (og menneskers)
følelsesliv, tanker, behov, og hvad der er bag adfærden, hvis vi spørger dyrene selv.

Bogen er en smuk bog.

Formålet med den er at assistere til en bedre og mere kærlighedsfyldt verden for alle.

Dyrlæger udtaler sig i bogen, og betegner den som den "Udvider værkstøjskassen" og "Vigtig"

Forfatteren har oplevet dyr diagnosticere sig selv, og viser at dyr er utroligt kloge - og vi mennesker kan lære
så meget af dyrene.

Nyeste forskning om De kloge Dyr er bidrag. 
Bla udtaler en udenlandsk videnskabsmand og forfatter sig til bogen.

Der er vejledninger og råd og talrige cases med livsforbedrende informationer - for dyr og for mennesker, om
samarbejde dyr - mennesker og mennesker-mennesker, klimaet mm.
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