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Overal op aarde – in diepblauwe oceanen, weelderige 
groene bossen, stoffige dorre woestijnen en zelfs in de 

verste uithoeken van Antarctica – zeggen dieren op 
hun eigen bijzondere wijze ‘Ik hou van jou’.

Of ze nu cadeautjes geven, 
huizen bouwen, zingen, 

dansen of pronken met hun 
uiterlijk: flirtende dieren hebben 

ongelooflijke manieren verzonnen 
om de perfecte partner te verleiden.

Roekoe!     Roekoe
oe!

Kwaak



De bossen van tropisch Nieuw-Guinea zoemen en 
gonzen in de glans van een zonovergoten ochtend. 

Een paradijsvogel betreedt het podium.

In de buurt knutselt een prieelvogel een schitterend 
bouwwerk van vruchten, bloemen, bloesems en bessen. 

Zorgvuldig verzamelt hij knopen, glas, folie en andere 
kleurige voorwerpen, en hij versiert zijn bouwsel met 

fonkelend scharlaken en blauw, groen en goud.

Zal dit prachtige paleis genoeg zijn om het beste vrouwtje 
te lokken?

            
bewonderaar heen en hoopt dat ze onder de indruk is van zijn geweldige gratie.

elektriserend blauwe kraag, die net zo opvallend fel is als zijn ogen. Hij draait en wervelt o
m zijn 

Hij zwaait zijn veren uit als een diep fluweelzwarte waaier en onthult een glinsterende, 
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