Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę „Jak
zwierzę. Intymne zbliżenie z naturą” Charlesa
Fostera
Kilka tygodni temu ukazała się książka Charlesa Fostera, która prezentuje doświadczenia autora na
temat tego, jak to jest być dzikim zwierzęciem. Patronat nad książką objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Kilka tygodni temu ukazała się książka Charlesa Fostera, która prezentuje doświadczenia
autora na temat tego, jak to jest być dzikim zwierzęciem. Patronat nad książką objął
Miesięcznik Dzikie Życie.
Na początku swojej książki autor pisze: „Chcę wiedzieć, jak to jest być dziką istotą”. I w książce
opisuje swoje doświadczenia. Charles Foster chciał wiedzieć, jak naprawdę wygląda życie z
perspektywy borsuka, wydry, jelenia, lisa i jerzyka. Postanowił doświadczyć tego na własnej skórze.
Przez kilka tygodni niczym borsuk mieszkał w norze i odżywiał się dżdżownicami. Jako wydra pływał
nocą w rzekach północnej części hrabstwa Devon. Wzorem żyjącego w mieście lisa szukał jedzenia w
kontenerach na śmieci londyńskiego East Endu, a jako jeleń szlachetny stał się przedmiotem
polowania, jakie mogłoby się odbyć w górzystej części Szkocji. Podążając trasą migracyjną jerzyka,
odbył podróż z Oksfordu do Afryki Zachodniej.
„Jak zwierzę” to nowe podejście do literatury przyrodniczej i kameralne spojrzenie na życie dzikich
zwierząt. Książka łączy wiedzę z neurobiologii, psychologii i przyrodoznawstwa z konwencją
pamiętnika, przemawiając do zwierzęcia tkwiącego w każdym z nas.
Książkę można nabyć w Wydawnictwie Poznańskim
Charles Foster to brytyjski pisarz, podróżnik, weterynarz i filozof. Na swoim koncie ma wydanie już
ponad trzydziestu książek oraz licznych artykułów. Książka „Jak Zwierzę” to drugi tytuł wydany w
Polsce tego autora.
Zachęcające recenzje:
„Emocjonująca, błyskotliwa, zwariowana… zaskakujące arcydzieło: coś na kształt pieśni satyra albo
potraktowania przyrodoznawstwa jako sportu ekstremalnego” Financial Times
„Przedziwna, często przekomiczna kronika… Śmiała, intrygująca próba zrozumienia innych istot
zamieszkujących Ziemię”, Nature
„Bogata, wesoła, inspirująca książka, która przypomina, że istoty, z którymi wspólnie zamieszkujemy
tę planetę, są co najmniej równie ważne i niezwykłe jak my”, Independent
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