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Mens nattergalen synger Kelvin Lindemann Hent PDF Den gode gamle regel, "at det er mennesket, kunstnere
bør studere", har Kelvin Lindemann sat sig ud over i sin nye bog. Dette er en bog om haven og om dyr i have
og skov.   Kelvin Lindemann skrev om sin bog til forlaget: "Min bog er ikke nogen zoologisk vejledning eller
en havebog med pegefinger. Det var for at give mine børn en barndom på landet, at vi flyttede fra byen for ti
år siden, men også for mig har det været en stor oplevelse at være naturen nær. Jeg har forsøgt at gengive det
moderne menneskes henrykkelse, forundring og glæde ved mødet med naturens forunderlige verden. Jeg har
faktisk givet edderkopperne otte ben og insekterne seks, men det har for mig været underordnet i mødet med
naturens fantastiske undere. Kunne min lille bog vise, at naturens liv er åben for alle, spændende, betagende,

underholdende, ville hensigten med at skrive den være nået."
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