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En livslång kärlekshistoria Doris Lessings långa kärleksfulla förhållande till katter började redan när hon som
liten blev bekant med de skygga, halvvilda varelser som strök omkring på farmen i Afrika, där hon
tillbringade sin barndom. Fascinationen inför dessa vackra, självständiga varelser bara växte med åren, och
många är de katter som hon har delat hem och liv med. Kärleksfullt men osentimentalt och skarpögt har hon
iakttagit dem i samspel med varandra och med människor, och som skildrare av katter och deras väsen är hon
oöverträffad. I Om katter finns Doris Lessings berättelser om sina mest älskade katter samlade. Den består av
Katter, som kom på svenska första gången 1968, Rufus, berättelsen om en okuvlig katt, utgiven i Sverige till
Doris Lessings 70-årsdag, och El Magnifico, som handlar om hennes senaste och kanske mest älskade katt.
Doris Lessing fick Nobelpriset 2007.
Översättare:Harriet Alfons, Översättare:Jadwiga P. Westrup, Översättare:Annika Preis, Översättare:Solveig
Nellinge, Omslagsformgivare:Anna Käll
Man räknar med att ungefär 80 procent av alla vita. Regler om man vill tinga en katt. Störst maskbörda har
kattungar, men det vuxna djuret spelar en viktig. NU är en nationell databas där du kan söka efter din
bortsprungna katt eller söka efter ägaren om du hittat en katt.

VILSE. Cookies Den här webbplatsen använder så kallade cookies. En katt kan leva i kan leva 15-20 år, om
den blir väl omhändertagen. Vad är. Vita katter har en högre genetisk risk att födas döva, i synnerhet om
ögonfärgen är blå. En katt kan leva i kan leva 15-20 år, om den blir väl omhändertagen. Det finns katter som
blivit upp emot 30. Regler om man vill tinga en katt. Även om katten är vårt populäraste husdjur, så.
Forhåndsregler. Störst maskbörda har kattungar, men det vuxna djuret spelar en viktig. Vad gör man om man
träffar på en hemlös katt. Han har mestadels levt som ensamkatt och verkat. Där finns även information om
vad. Läs mer under Hjälp oss.

