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Oscar K. og Dorte Karrebæk har virkelig moret sig med en række praktiske råd og vejledende illustrationer
om elefanthold. 

Mange mennesker kan godt lide elefanter, men de færreste ved, hvad man stiller op, hvis der pludselig en dag
står én uden for døren. Derfor kan det anbefales at kigge lidt i denne lille håndbog for elefantelskere, der er
fyldt med praktiske råd og vejledende illustrationer om elefantens liv og virke. Ved du f.eks. om man kan

have elefanter i en ét-værelseslejlighed med altan; om de spiser chokoladefrøer med æggecreme eller går med
solbriller?

Pressen skrev:
» En på alle måder stor oplevelse.«

***** - Simon Staun, Fyens Stiftstidende

»Karrebæk har digtet mindst lige så meget som Oscar K. med sine illustrationer, der løfter latteren og det
skælmske til lige dér, hvor det skal være.«
- Damian Arguimbau, Weekendavisen

»Er du til Wulff-Morgenthaler eller Jakob Strid, vil du helt sikkert elske denne.«
 - Maria Bruun Fanø, Horsens Folkeblad 

»Med Lille håndbog for elefantelskere viser makkerparret Karrebæk & K. deres alsidighed.«
**** - Trine Wøldiche, KultuNaut 

»Et fint lille mesterværk om elefanter.«
 - Morten Halskov Jensen, Lektør 

»Elefantelskere må søge andre steder efter dyrevidenskabelige facts, bevares, men for små elefantfantaster er
håndbogen en legende lille sag.«

**** - Politiken 
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