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Carl Christian Tofte - kendt fugletegner og ornitolog har om nogen indprentet sig fuglenes udseende og
adfærd. I denne bog fortæller han om de fugle, som flest mennesker ser og har glæde af at iagttage.

"Muligvis er jeg miljøskadet af at have kigget på fugle det meste af mit liv. Fugle fylder haven, landskabet og
himmelrummet, hvad enten man befinder sig i byen eller på landet. De er overalt, og det må være underligt,
tænker jeg, at gå gennem livet uden at kende de fugle, man ser. Man møder dem jo hele tiden. De lyder og
synes overalt. Mange kender i virkeligheden flere fugle, end de måske er klar over; mangler måske blot et

navn at hæfte på. Det kan forekomme uoverkommeligt at lære så meget, men et navn er nu vigtigt. Det åbner
op for den dybe oplevelse og sætter jagten i gang efter nyt og atter nyt." - Carl Christian Tofte.
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