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den första i världen som lyckats föda upp en moderlös elefantunge till vuxen ålder. Hennes engagemang och
outtröttliga arbete har räddat ett oräkneligt antal elefanter från en säker död. Elefanter är djupt känslomässiga
varelser med kärleksfulla föräldrar och de sörjer sina bortgångna familjemedlemmar med samma intensitet
som vi människor.  Tillsammans med sin make David viger Daphne sitt liv åt Afrikas vilda djur. Medan David
utbildar en grupp kenyanska män till en elitstyrka för att stoppa tjuvjakten tar Daphne hand om en ständigt
växande grupp föräldralösa unga djur. I ”barnkammaren” hemma hos familjen i Tsavo nationalpark i Kenya
får vi lära känna antilopen Bushy, den lilla dvärgmungon Ricky-Ticky-Tavey, den vänliga buffeln Huppety,

den busiga zebran och många andra djur.  Det är många hjärtevärmande stunder och triumfkänslor när
ansträngningarna får önskat resultat, men även en stor sorg när något av djuren är för illa däran för att klara
sig eller faller offer för tjuvjägares gevär, giftpilar och snaror.    Efter makens bortgång har Daphne Sheldrick
fortsatt arbetet inom organisationen The David Sheldrick Wildlife Trust. Hon har fått flera utmärkelser för
sina insatser och adlades 1989 av drottning Elizabeth.   En afrikansk kärlekshistoria är en oemotståndlig

berättelse om engagemang, empati och övertygelse samt om de fantastiska relationer som utvecklas mellan
människor och djur.  Texten kompletteras med 24 bilder varav en tredjedel i färg.
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