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Fuglefri Hans Edvard Nørregård-Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Tag med fuglene på en æstetisk rejse
gennem Danmark og de fire årstider. Oplev landskabet og naturen i fugleperspektiv og nyd et billedværk
iscenesat af fuglene selv. Kom tæt på livet og døden og føl menneskets urgamle trang til at være fri som

fuglen. Se vores fjerede frænder i spektakulære, poetiske og dramatiske hverdagsglimt.   

Her er filosoferet over relationerne mellem mennesker og fugle. Nyd de livskloge essays om fuglenes
inspiration og betydning for mennesket og kunsten som et livgivende og nødvendigt element i vores liv.   

De ca. 200 spektakulære motiver, fordelt på 150 fuglearter, er foreviget af Danmarks dygtigste
naturfotografer. Billederne er udvalgt for deres unikke indhold og kunstneriske udtryk. Hvert billede ledsages

af en kort naturhistorie.

»Helstøbt flot værk om fuglene i Danmark.«
-  Jens-Martin Ipsen, Berlingske Tidende ***** 

»En fryd for fugleelskere.«
-  Marie Tetzlaff, Politiken ***** 

»Fuglefri er den bedste fuglebog, jeg mindes at have set.«
- Arne Mariager, Fredericia Dagblad

»Mesterværkerne vælter ud af bogens sider. Fuglefri er et rent eventyr ... Bravo! Billede efter billede går helt
tæt på fuglenes liv og død, afslører detaljer og historier og fanger stemninger på en måde, så man må overgive

sig fuldt og helt til fuglene.«
- Michael Stoltze , Kristeligt Dagblad 
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