Boganmeldelse

Fagligt stof for de fleste

af ”Jeg elsker min kanin – Til sport, hygge og udstilling”
af Tine Kortenbach
Så kom bogen – Jeg elsker min kanin -, der på en herlig og pædagogisk måde samler og fortæller om det at have det dejlige dyr –
kaninen -. Den er yderst aktuel, i en tid hvor kaninen og det at have
kaniner igen er genstand for en meget stor interesse i by såvel som
på landet. En sådan bog har været savnet, for dem der overvejer at
få en kanin, eller allerede har en kanin, og som gerne vil have tips
til gode kaninhjem, daglig pasning og sjove aktiviteter med deres
bedste ven. Det være sig kaninhop, opdræt af racekaniner, udstilling af kælekaniner, produktion – eller nok det allerbedste en hyggelig stund med den glade lille langørede ven.
Den vil være en ”bibel” for den, der træder i den forunderlige verden med kaniner. Det faglige og saglige, der er helt i top, bliver
præsenteret i en sand strøm af gode oplevelser med kaniner. Rigt
illustreret med fotos af højeste karat. Bogens sidste del med interviews af fem personer, der fortæller med begejstring om deres
”kaninliv” er noget helt særligt. Læs det og bliv en af dem.
Når man åbner bogen, er der en duft af hø, glæde og kaniner. Kaninerne ville hoppe af glæde i deres bure, hvis de kunne læse med
i denne fortræffelige bog.
Der bør dvæles ved de helt unikke billeder, der både fagligt og meget indbydende ”fortæller” om, det at have og være sammen med
kaniner – lige fra de små kaninunger i reden til pigen, der står glad
med sine små kaniner i sele foran busstoppestedet. Det faglige flettes fornemt ind med oplevelser og det
sociale liv omkring kaninen.
Bogen sammenfatter alt det, man som kaninholder skal vide om kaninens behov og kropssprog. Bogen
bør stå i reolen på enhver skole, institution, og hvor børn og unge færdes, samt hos alle der vil noget
med kaniner. – Man kommer bedst fra start med kaninholdet ved først at læse bogen og derefter anskaffe
kaninen eller kaninerne.
Jeg giver bogen fem velfortjente stjerner ud af fem mulige stjerner
Carsten Philipsen
Landsformand
Danmarks Kaninavlerforening

...Hørt
i min
øresnegl

Jeg bruger meget tid på udstillinger til at læse bedømmelseskort og ikke mindst dommernes kommentarer,
her er en af de mere usædvanlige: Ud for Kondition og
pleje stod der ”usoigneret”, - sikke en høflig dommer,
han kunne såmænd godt have skrevet ”møgbeskidt”,
men det andet ser da pænere ud !

Hører du noget spændende, sjovt, nyt, rædsomt, uforståeligt, alarmerende osv. osv.
så må du gerne hviske det i redaktørens øresnegl !
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