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Kan dyr have det sjovt? Kan de være modige? Og hvilke følelser har de for hinanden og for deres ejere? I
Dyrenes hemmelige liv får du et fascinerende indblik i dyrenes ukendte følelsesliv. 

Peter Wohlleben tager igen udgangspunkt i forskningsrapporter og videnskabelige artikler samt sine egne
oplevelser fra dyrelivet i skoven og på gården, hvor han bor i sin egenskab af skovfoged. 

Haner, der lyver for deres høner, omsorgsfulde egern, loyale og kærlige ravne, medfølende skovmus og
sørgende rådyr. Wohlleben viser, hvordan dyr har deres egen personlighed, der ligesom vores er et resultat af
både arv og miljø, og fortæller om dyr, der udviser mod, humor, taktisk forståelse, medfølelse, kærlighed,

sorg, skyldfølelse og skam. Han fortæller også, hvordan dyremødre navngiver deres unger, og at ravne bruger
særlige identitetsråb og kan genkende hinanden på stemmen selv efter flere år. 

 

Bogen er ligesom Træernes hemmelige liv blevet en bestseller i Tyskland med flere end 250.000 solgte
eksemplarer.
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