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Rosamund Young driver tillsammans med sin bror Kite s Nest Farm i
Cotswolds, där nötkreaturen (liksom fåren, grisarna och hönorna)
strövar fritt omkring. De behandlas med respekt och äter bara det

gårdens ängar och fält erbjuder.

Korna väljer själva var de ska beta och när de vill gå in i ladan.
Deras personligheter får utvecklas fritt. En del är intelligenta, andra
är trögtänkta. De kan vara fåfänga, hänsynsfulla, stolta, blyga eller

påhittiga.

Fat Hat föredrar män framför kvinnor. Chippy Minton vägrar att
sova om benen är leriga och kräver alltid att bli ompysslad innan

nattvilan. Jake gillar att sniffa Land Roverns avgaser.

Nell och Juliet fick båda vita tjurkalvar. Den ena hade vit mule, den
andra grå. Den förstfödde hälsade den sistfödde välkommen genom
att förbluffad stirra på honom som i en spegel. Från den sekunden

var de oskiljaktiga. De promenerade alltid sida vid sida och sov varje
natt med huvudena vilande på varandra. De levade i en egen värld

mitt i en stor flock såg de bara varandra.



Kornas hemliga liv är en viktig bok som inspirerar till bättre
djurhållning och samtidigt värmer läsarens hjärta, en riktig "feel

good", full av underbara, humoristiska och hjärtknipande anekdoter.

Young visar att kor älskar, leker och skapar livslånga vänskaper. De
hjälps åt med barnpassning, de har antipatier och känner sorg.

"En underbar bok. Fylld med märkliga insikter."

BBC, Radio 4

"En liten, fantastisk bok om kor och hur de lever. De har familj och
de har absolut vänner. Nu känner jag att jag förstår kor och när jag

ser dem på fälten vill jag säga hej!"

Clare Balding

"En underbar, tänkvärd liten bok om kors intelligens."

James Rebanks, författare till Fårbondens dagbok
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