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illustrated with photographs, can help kids who have experienced loss themselves process and express their feelings
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and how Koko grieved when All Ball died The story is told by Dr Francine Patterson, the first person to
communicate with a gorilla using American Sign Language. Koko s Kitten by Patterson, Dr Francine Patterson The
Paperback of the Koko s Kitten by Patterson, This brief, moving book records Koko s relationship with her pet All
Ball was groomed, played with, Koko s Kitten Jeopardy Template How did Koko show affection to the Kitten
Name games she played with it. Gorilla s Pet Koko Mourns Kitten s Death latimes The kitten, which was rejected
by its mother when it was weeks old and was mothered by a terrier until it became Koko s pet, showed no fear of
the pound gorilla They would play chase with each other and she Koko would hold it and pet it, Cohn said. ALEX
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Love With A Box Full Oct , No one can resist a box full of kittens not even a gorilla Koko, the famous gorilla who
can speak via a sign language vocabulary of than , words, loves babies and kittens And for her th birthday over the
summer, caregivers at the Gorilla Foundation in California arranged for Achievethecore Koko s Kitten Koko s
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Ms Gray, and another kitten named Ms Black decided she would be pet number two This isn t Koko s first
experience with cats. Koko s Kitten Rise and Shine AbeBooks Koko s Kitten Rise and Shine by Dr Francine
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