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Beskrivning
Författare: Doris Lessing.
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. Svensk översättning Katter Jadwiga P. Westrup och
Harriet Alfons, Rufus Solveig Nellinge, El Magnifico Annika Preis.

Annan Information
Roliga historier. Miss-Vitsar om katter. En av 100-tals sidor med roliga historier och annat
skoj.
Ta Hand Om Katter - djurskydd, djurskyddsföreningar, hemlösa katter, hittekatter, ideella
föreningar, katt, kattadoption, kattbilder - företag, adresser, telefonnummer.
3 dec 2015 . Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström svarar på dina frågor om
katter.
3 Dec 2015 - 5 min - Uploaded by NyhetsmorgonNyhetsmorgon i TV4 från 2015-12-03:
Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman .
Kvinna tvingas göra sig av med många katter · Artikeln publicerades 19 oktober 2016.
Bakgrunden till beslutet är att länsstyrelsen gjort två oanmälda. Ladda fler artiklar.
27 sep 2016 . Radioapan spelar låtar som handlar om katter. Lyssna på Katten och sparven,
Findus är en modig katt, Kattvisan, Katten utan svans, Katten och svansen, .
27 nov 2017 . Pratar katter skånska? Den frågan, och många andra om katters läten, hoppas
forskaren Susanne Schötz få svar på.
5 okt 2016 . I mer än halva sitt liv har Ylva Stockelbergs tillvaro till stor del kretsat kring
katter. Och Ylva, som svarar på kattfrågor på Hemmets Journal kan det mest.
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.
6 maj 2016 . Testa dina kunskaper om våra fyrbenta vänner! Här hittar du 10 kluriga frågor
som avslöjar om du har koll!
Jag behöver tips på bilderböcker där en katt är huvudperson. Min 2,5-åring är helt insnöad på.
Om katter kunde prata – det här är vad de egentligen tycker om dig ;). Trodde du att du hade
koll på vad din kisse tycker och tänker? Trodde du att det var du som bestämde? Du kommer
att vara av en helt annan uppfattning efter att ha sett detta :).
19 sep 2010 . Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som våra veterinärer får
om katter och deras sjukdomar.
Glatt besked för katterna på djurhemmet · Det var i juni som katthemmet hade ett fall med
ringorm, en svampsjukdom som kan smitta mellan djur och människa. För. Foto: FREDRIK
SANDBERG / TT. BLT Olofström 9 augusti.
Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859–1927, hade en bakrund som skådespelare när
han 1885 gjorde sin litterära debut med On the stage and off. Han skrev flertalet romaner,
humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär
berömmelse. Om katter ingår i kåseri- och.
4 aug 2017 . Den debuterande turkiska dokumentärfilmaren Ceyda Torun har tidigare studerat
antropologi, något som märks i hennes attityd både till filmens katter och i synnerhet till
människorna som föder dem. Turkiskans ”kedi” betyder katt och även om Istanbuls många
hemlösa katter är huvudaktörer i filmen,.

Bestämmelserna om införsel av sällskapsdjur är till för att förhindra att djur för med sig rabies
till Sverige. Reglerna varierar beroende på varifrån djuret kommer. På Jordbruksverkets sidor
om regler för in- och utförsel av djur hittar du information om vad som gäller när du reser in i
Sverige med hundar och katter och vad som.
30 mar 2016 . När en ägare pratar med sin katt är det oftast med en ljus röst, lik den man
använder när man säger något till ett litet barn. Fonetikforskaren Susanne Schötz vid Lunds
universitet har tidigare studerat sina egna katter och vilka läten de gör. Nu ska hon undersöka
om katter låter olika i olika delar av landet.
Hur ser kattens hemliga värld ut och hur har dessa enstöriga rovdjur lärt sig att leva så nära
människan? Programmet sändes 2016.
Bra att veta om katter. Här har vi samlat viktig info och saker som kan vara bra att tänka på
när det gäller katter. Varför kattungar bör vara 12 veckor innan de flyttar; Varför kastrera;
Varför det är bra med utekatter; Om TNR(M); Feliway/Zylkene.
En katt som är ensam i lägenhet eller hus hela dagarna utan sysselsättning har inte särskilt
roligt och sover troligen bort den mesta tiden. Det går dock går utmärkt att ha sin katt enbart
inomhus om man som ägare kompenserar för den motion, det jakt-, klös- och klätterbeteende
som katten behöver få utlopp för. Att innekatter.
NTM-koncernen gör dokusåpa om katter. 30 mars, 2017. NTM-koncernen har köpt
rättigheterna till att sända dokusåpan The Kattarshians på koncernens webbsajter. Sajten visar
en kattfamilj dygnet runt. Via fem kameror kan besökarna följa en kattfamilj under tre
månader. Sändningen av svenska Kattashians är planerad.
21 jun 2017 . Det finns exempel på katter som lustmördar smådjur. För förvildade tamkatter
kan det vara nödvändigt att jaga för födans skull, men för huskatter som får mat av sina
hussar och mattar fyller inte jakten någon funktion. I sommar hoppas jag att folk håller sina
katter inne eller, om de är ute, under uppsikt.
Katter är självständiga och intelligenta djur. De är inte flockdjur på samma sätt som hundar.
Men även en katt har behov av sociala kontakter. De mår bra av att träffa både människor och
djur. Du ska se till din katt minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses
till oftare. Om du har en katt som får gå ute.
3 aug 2017 . Katterna spelar huvudrollen i Ceyda Toruns turkiska succédokumentär ”Kedi”.
Katter är helt otroliga djur som vi människor lärt oss att älska genom historien. Katter finns
nästan överallt på vår kära jord och de har varit avbildade som gudar, så katten är viktig för
oss människor. Vi har försökt att sammanställa 31 intressanta fakta om katter, det är både
vanliga fakta och en del lite mer ovanliga fakta om.
Denna motsvarighet till "Hundvärldens stjärnor" utforskas våra många olika kattraser genom
kommentarer från djur experter, personliga anekdoter från kattentusiaster och stiliserad
fotografi.
Läs mängder av intressanta artiklar om katter. Skötsel råd, kattrutiner, vad du ska tänka på när
du skaffar kattunge och jämför försäkringar.
Köp och sälj Katt i auktion och till fast pris på Tradera.com. Fynda Husdjur i massor av
auktioner.
9 nov 2016 . Katter är livet! Om det inte vore för min (lättare) allergi så skulle jag förmodligen
vara lite av en crazy cat lady… Men nu får jag alltså nöja mig med att gosa med andras katter
(vilket jag gör så fort jag får chansen). Den här knasbollen t.ex: Bosse. Det saknas inte böcker
om katter. Bland några lite nyare titlar.
En katt eller flera katter innebär kärlek, sällskap och ansvar till dig och din familj under 1520år. Det är ett stort beslut att skaffa katt som inte bör tas lättvindigt, det är ditt ansvar att
katten trivs och mår bra. Den behöver omvårdnad, rätt foder, stimulans och inte minst kärlek.

Två katter är ofta att föredra då de stimulerar och.
Antalet katter som finns i hela världen uppskattas till ca 600 miljoner stycken. I Sverige finns
troligtvis över 1,2 miljoner katter. Då alla katter inte är ID-märkta finns det troligtvis fler.
Månadens boktips: Hundar och katter. Den här månaden är temat våra fyrfota vänner: hundar
och katter. Det finns många hjärtevärmande berättelser om människans bästa vänner. Men
även riktigt spännande historier. Du kan också botanisera bland inspirerande faktaböcker: lär
dig förstå hundens kroppsspråk eller hur.
Som kattägare, eller blivande kattägare kan man ha många frågor om sin katt. Det kan vara allt
från undringar om vad man ska ge sin katt att äta, till att hitta information om kattens
sjukdomar. På kattinfosidorna har jag försökt samla all information som du behöver om din
katt. Är det något som du tycker saknas, skicka gärna.
4 aug 2017 . Filosofisk betraktelse över katter i Istanbuld och människorna som ger dem mat.
Det handlar mest om katter som inte är tama, men som ändå återvänder till samma platser för
att få mat. Ofta till restauranger eller fiskhandlare som delar med sig till djuren. Människor
berättar om varför de tar sig an katterna.
En katt kan leva i kan leva 15-20 år, om den blir väl omhändertagen. Olika raser har också
olika levnadsålder. Det finns katter som blivit upp emot 30 år, men detta är väldigt sällsynt.
Katten är beroende av sin ägare hela livet, den ser på sin ägare som den en gång såg
kattmamman, som den som ger den mat, värme och.
Pris: 227 kr. Inbunden, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Älskade katt : en bok om katter
med text och akvareller av Gunilla Nordell-Sjöberg på Bokus.com.
Här kan du fråga och få svar på allt som handlar om katter. Här finns bilder, filmer, bloggar
och artiklar om katter. Lär känna andra kattintresserade människor och få nya vänner.
Katter skjutna i bostadsområde: "Det är helt sjukt" · Artikeln publicerades 4 juli 2017. När
Carina Borg för två år sedan upptäckte ett sår på katten Ozzy trodde hon. Ystad YA 13 juni.
Jerome K Jerome. JEROME K JEROME OM KATTER NORSTEDTS ISBN: 978-91-1-3062938 С) Norstedts, Stockholm 2015 Оversättning: Rune Оlausson Еboksproduktion.
27 okt 2017 . Katter. Katters välmående riskeras för att människor inte förstår deras behov av
stimulans. Katter finns i ungefär 17 procent av alla svenska hushåll, och är därmed det
vanligast förekommande djuret i våra hem.(1) Om katter som vistas utomhus inte är kastrerade
riskerar ovälkomna kattungar att födas, och.
Katten är en fantastisk vän. Mångsidig, social, nyfiken och överraskande. Att kunna en del om
din katt hjälper både dig och katten till en fin samvaro och ett bättre liv för ditt sällskapsdjur.
Här hittar du massor av information om katter och katthälsa. Du kan till exempel lära dig mer
om kattens anatomi, fysiologi, päls, hygien,.
Inledande bestämmelse. 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett
sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att
förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Särskilda bestämmelser om tillsyn
över hundar finns i rennäringslagen.
Polisen knackade på – såg kattungar krypa runt i porslinskross · Under flera års tid har en
kattägare i västra Borås låtit sina katter leva i misär. 20 oktober gjorde polisen ett. Ulricehamn
8 november.
Vuxna katter jamar bara för att kommunicera med människor. giphy. 2. Den längsta katten
som någonsin har mätts var 1,23 meter lång, helt utsträckt. 2572081_370. 3. Katter har 32
muskler för att kontrollera yttre sidan på sitt öra, människor har 6 st. giphy (1). 4. Varje år äts
det ca 4 miljoner katter i Kina, där katt ses som en.
29 nov 2007 . 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant
sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de

orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Särskilda bestämmelser om tillsyn över hundar
finns i rennäringslagen (1971:437).
16 dec 2016 . Oscilloscope Laboratories släppte i dag den första trailern för dokumentärfilmen
Kedi. Filmen följer sju hemlösa katter i den turkiska huvudstaden Istanbul. Men trots att dessa
katter är hemlösa så verkar de ha det rätt så bra. Filmen har visats .
4 aug 2017 . Säg mjau till livet! LOL! De vanligaste bilderna man hittar i mail-korgen idag är
kattbilder. Omslagsbilden till den splitternya barnboken Lätta fakta om katter hade kunnat
hamna i mail-korgen med rubriken: "Är helt slutkörd. Tar paus." Eller: "Att hålla igång i nio
liv är kämpigt. Det är inte konstigt att vi tar en.
Det uppstår dessvärre tillfällen, på grund av sjukdom eller olyckor, då kattens svans eller
annan kroppsdel måste amputeras. Det låter drastiskt men har alltid en orsak. Ingreppet är ofta
jobbigare för ägaren än för katten eftersom katter är enormt anpassningsbara och klarar sig
förvånansvärt bra utan svansen eller om den.
30 apr 2017 . Älskar du katter? Då måste du verkligen känna till de här spännande sakerna.
30 jan 2006 . Att Doris Lessing är vansinnigt förtjust i katter är ett välkänt faktum. I många år
har hon levt tillsammans med ett antal och då och då kommer en kattberättelse ur hennes
hand. På svenska har novellen "Katter" funnits länge" (publicerad 1968, 1977 och 1988) och
berättelsen om Rufus fick sin egen bok 1989.
Kattliv nr 6 i butik 5 september. September 6, 2017 Nyheter. I detta fullspäckade
sensommarnummer får du träffa Suzanne Axell, känd bland annat från Fråga doktorn i Svt,
som berättar hur hon tagit hand om många hemlösa katter. Vår serie om stress fortsätter och
denna gång skriver vi om Pandora syndrome. Läs mer.
Katt People. Prisbelönt! JULIA LINDEMALM är fotograf, baserad i Malmö. Hon arbetar
regelbundet för magasin och dagstidningar. Sedan 2011 utforskar hon relationen mellan
människa och djur i egna projekt. Utställningen Zoo World har visats ett flertal gånger runt om
i Sverige. För sitt arbete tilldelades hon det första Lars.
29 katter fick avlivas – nu får ägaren djurförbud · Han vanvårdade 29 katter som alla fick
avlivas. Nu har mannen från Falkenbergs inland fått djurförbud och blivit polisanmäld.
12 feb 2013 . Gokväll: Hej allihop! Nu är Susanne på plats, så nu kör vi igång! Carola: När kan
man kastrera sin katt? Vid vilken ålder? Susanne Hellman Holmström: Idag säger man att man
kan kastrera sin katt från 6 månaders ålder. Lisa: Hur för jag min 4 månaders katt är sluta klösa
mig och främmande i ansiktet.
11 dec 2015 . På fredag är det premiär för vår alldeles egna Kattpodd. Här ska det ges både
handfasta råd och vetenskapliga fakta. I det första avsnittet får vi.
3 feb 2016 . Du som är kattägare har ett ansvar, både för att din katt mår bra och för att den
inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. Du skyddar katten mot
sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.
Saga är en typisk katt. Hon älskar värme och gör bara det hon själv vill. Ibland vill Saga
umgås men Saga har också en hemlig plats dit hon ibland går för att få vara helt ensam.
Var kan jag hitta ett djurhem som kan omplacera en katt? Länsstyrelsen får in många frågor
om vart man kan vända sig för omplacering av djur, främst katter. Vi har tyvärr ingen
möjlighet att bistå med kontaktuppgifter till olika djurhem utan hänvisar er till att söka
exempelvis på Google, adressdatabaser och i sociala medier.
Senaste nyheterna om katter. På Newsner hittar du artiklar, videos och mer om katter.
3 dec 2015 . Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström svarar på dina frågor om
katter.
Katt (Felis catus), även känd som tamkatt, är ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen
kattdjur och ett vanligt sällskapsdjur i stora delar av världen. Falbkatten (Felis silvestris lybica)

en underart till vildkatten (Felis silvestris) blev tidigt domesticerad av människan som
nyttodjur för att hålla efter skadedjur eller för sällskap,.
Ailurologi är läran om katten. Ailurofiler är människor som gillar katter. Patologisk ailurofili
är crazy cat lady syndrome. Sådant lider vi inte av här. Det sägs att nitton av tjugo kattägare
talar med sina katter (som damen på bilden nedan). Man undrar ju vad det är för fel på den
tjugonde. Masker av Amanda Cederquist, Ateljé.
Birmakatten missade planet till Siam. Turkisk Van drömde hela sitt liv om att bli dykare. Och
blev det! Så berättar Atotjka Volobujev. Och honom måste man tro på. Boken handlar om
varför katter hamnade i olika länder och fick sina geografiska namn. Boken är rikt illustrerad
och finns även på ryska. I den svenska boken.
9 jun 2017 . Hon lägger Katten Liffi på en kudde; det är hans sista dag i livet.
Välkommen till Svenska Katters Sida. Välkommen till Svenska Katters Sida, landets mest
populära kattsida sedan 1996. Vi bistår med råd, information och är en mötesplats för dig som
redan har eller funderar på att köpa katt. Här hittar du allt från artiklar och tips från andra
kattägare till länkbibliotek och vårt populära.
Om katter och tiaminbrist. Delar ett inlägg från en blogg om hur tiaminbrist hos katter kan ge
allvarliga problem. Är du kattägare så läs! Till bloggen! Categories: Djurfoder Etiketter: Bvitamin, kattfoder, tiamin. -->. « Allergiska hundar – hur ska man tänka? Ryaskinn säljes ».
Tre katter blev omhändertagna · Artikeln publicerades 28 januari 2015. För en dryg vecka
sedan beslutade länsstyrelsen att omedelbart omhänderta tre. Ladda fler artiklar.
12 nov 2012 . Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tättbebyggt område bör
man ändå fundera noggrant innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Kommunen får då
och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem. Problem med
katter är dock endast i undantagsfall.
Fakta: Katter använder 70 % av sitt liv sovande. På den här sidan har vi samlat alla roliga fakta
om katter - Klicka här för att läsa mer.
Katten är ett däggdjur. Den har päls och föder levande ungar. Vilda katter äter möss, råttor och
småfåglar. Tama katter äter ofta kattmat. Det finns många olika sorters kattmat. Katter jagar
helst på natten, så de gillar att vara vakna då. Det är viktigt att leka mycket med sin katt om
man alltid har den inne. Annars kan katten bli.
Fler jobb ». Ladda fler artiklar om om katter och krämpor. Senaste nytt; Andra läser. 4.00 VMkvalet i handboll kör i gång · 3.27 Ingen gågata på Havsgatan? 0.39 Falsk allmän farosignal på
Visko · 23.23 Tre vill bli rektor i Tenala · 22.14 Brand i bostadshus · 22.00 De lär ut hebreiska
via Skype · 11.22 SIF tappade segern.
Tips och råd om katter och kajor. Vad är viktigt att tänka på när det handlar om katter? Vad
kan du göra för att minska antalet kajor i din närhet? Hitta på sidan. Katter; Kajor.
24 okt 2013 . 4: Katter är extremt lättroade. Den är fullständigt tillfreds med att jaga en skugga
som du gör med fingrarna mot väggen. Om den gärna biter i dina fingrar när du leker kan du
utan större problem byta ut fingrarna mot kattens egen svanstipp, som den då girigt kalasar på.
Troligen förstår katten egentligen att.
1 jun 2017 . OM MAN HAR en katt, eller kanske ska få en, så är det roligt att veta så mycket
som möjligt om hur katter fungerar. Det här är en perfekt bok för kattintresserade barn i
åldern 6-9 år. Här kan man läsa om varför katter spinner, hur de ”pratar” med varandra, vilken
kattras som saknar päls och hur man vet att.
Precis som du har ett litet miniapotek hemma kan det vara bra att ha tillbehör till hands för din
katt. Här kan du ta del av tips och råd om hur du bygger upp ett husapotek, hur du ger
mediciner och vad du ska tänka på vid utlandsresan. Handla produkterna för din katt direkt
och få dem smidigt hemskickade, ofta redan dagen.

29 mar 2016 . Den första artikeln, ”10 fakta du antagligen inte visste om katter”, blev omåttligt
populär och välläst. Därför bjuder vi nu på en uppföljare om de söta små möss- och
fågelmördande keldjuren! Håll tillgodo! 01 Det har dokumenterats att katter överlevt fall på
320 meter landande på hård betong. Deras ”rätande.
”Pellas far i stugudörren”, om katter i litteraturen, på Internet och i verkligheten. Tootikki,
som var min första alldeles egna katt, fick sitt namn från en figur i böckerna om
Mumintrollen. ”Tooti, Tooti, Tooti, Tiiikki, Tiiikki, Tiiikki” hörde jag högt och tydligt då jag
för några år sedan satt i ett tåg på stationen i Malmö på väg till.
Katter och grannar. Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tätbebyggt
område bör man ändå fundera noggrant innan man skaffar en katt som inte är innekatt.
Miljöenheten får då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett
problem, och den värdefulla grannsämjan riskerar att få.
8 aug 2016 . Böcker om katter för barn. Katter är speciella. De kan vara en del av vår familj
och de gör nästan alltid som de vill. Här har vi samlat tips på kattberättelser för barn. Låna
böckerna på våra bibliotek!
8 dec 2017 . Sju år har gått sedan Anna-Lena Wahlsten flyttade från Karlskoga till Köping, och
i samma veva började hon skriva för Sveriges största kattmagasin Kattliv. Innan dess har hon
en gedigen erfarenhet med 16 år inom dagspressen samt universiwetsstuidier i bagaget. – Jag
älskar katter. Jag och min man har.
Så kan du hålla oönskade katter borta. • Spruta ordentligt med vatten på katten så snart du ser
den. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom den kan skada katten. • Sätt lock på barnens
sandlåda. • Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill kunna låta stå öppna. • Om katten
urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser.
HOPPA ÖVER INTROTEXT 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.
Det finns många myter om våra fyrfota vänner. Vilka är sanning? Här presenterar vi sju
vanliga myter om katter.
Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare
när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och
pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse. "Om katter"
ingår i kåseri- och essäsamlingen En.
1 mar 2006 . Om författaren. Fotograf: Renato Tan. Doris Lessing, född 1919 växte upp i
dåvarande Sydrhodesia och flyttade 1949 till London. 1950 kom hennes debut ”Gräset
sjunger” (”The Grass is Singing”). 2007 tilldelades hon, som den äldsta någonsin, Nobelpriset i
litteratur. Hemsida – Välmatad och välgjord.
Till Miljö- och hälsoskydd har inkommit klagomål på lösspringande katter som orsakar
olägenheter i bostadsområdet. Klagomålen gäller att katterna förorenar på olämpliga ställen
eller att de smiter in i andras bostäder genom tillfälligt öppna dörrar och där smutsar ner eller
orsakar allergiska besvär för människor som inte.
Väntan är slutligen över. Nu har en av de ungar som föddes i en lya börjat ge sig ut på små
upptäcktsfärder i hägnet. Kundservice · E-tidning · Prenumerera · Annonsera · Om
Bohusläningen · Cookies & PUL · Tipsa oss · Prenumerera på Bohusläningen. Följ oss på
Facebook. Ansvarig utgivare: Ingalill Sundhage.
27 nov 2016 . Katter är ett av våra allra mest älskade husdjur. Ändå finns det mängder med
saker som vi inte förstår dem. Här är 36 saker som du kanske inte visste om kat.
Rolig fakta om katter. Katt. admin oktober 26, 2015. Vi tänkte slänga upp 10 roliga fakta du

kanske inte visste om din katt. Även om det är våra husdjur som vi kanske har haft i flera år
så är det mycket vi har att lära om de små liven! Katter har inga nyckelben, vilket betyder att
de kan krypa igenom springor lika smala som.
26 jan 2015 . Nog för att katter anses vara självständiga och intelligenta djur, men hur vore det
om de hängde på Facebook och uppdaterade om sina liv..?
30 aug 2014 . 1. En katt spenderar ca två tredjedelar av sitt liv med att sova. 2. Katter har inte
nyckelben, vilket möjliggör för dem att komma igenom öppningar lite smala som deras
huvuden.
Mer om boken Minifakta om katter. Minifakta om-serien är våra nya faktaböcker. De är
kortare än böckerna i Fakta om-serien. Minifakta om-serien har lite text men mycket bilder.
Syftet är att stimulera alla som föredrar fakta framför fiktion, och som behöver mycket
lättlästa texter. Tack vare innehållet och det enkla språket.
29 aug 2006 . Om katter och hundar[redigera]. Hur de fått mig att lida denna morgon, kan
ingen mänsklig tunga rättvist beskriva. Det började med Gustavus Adolpus. Gustavus
Adolphus (som kort och gott kallas ”Gusty” av tjänstefolket) är ett mycket trevligt slags hund
när han befinner sig mitt ute på ett stort fält, eller på en.
9 aug 2017 . NORRKÖPING Norrköping Det är fullbokat på Fiahemmet i Bråvalla, där vilsna
katter bor tillfälligt innan de hittar ett nytt hem. Sommaren är den tid på året när många katter
överges.
4 aug 2016 . Här kommer 10 roliga fakta om katter. Kattfakta kan man inte få nog av eller hur?
1 feb 2016 . Världens populäraste husdjur, katten, är inte bara oändligt söt, utan också
intelligent och en suverän jägare. I princip alla jordens människor har någon gång under sin
livstid klappat dessa vackra hårbollar, och därför bjuder vi här på tio fakta som du antagligen
inte kände till om våra fyrfotade vänner. 01.
9 feb 2017 . I dagens samhälle hålls många katter inomhus och delar en livsstil lik människans,
med minskad fysisk aktivitet och ökat intag av kalorier, vilket på sikt leder till övervikt och
fetma. Med hjälp av unika studier på katt får vi potentiellt viktig kunskap om riskfaktorer och
sjukdomsutveckling för ett flertal sjukdomar.
7 apr 2017 . Fyra hemlösa katter under samma tak i en månad med ett och samma mål – att bli
adopterade av en tittare som fastnat för just den katten. Dela0 Tweeta0. Dokusåpan heter ”The
Kattashians” och är en minst sagt annorlunda satsning och kommer att sändas dygnet runt på
NSD och Norrbottens-Kuriren.
Att öppna ditt hem för en katt eller två innebär att du får ett underhållande sällskap, ett gott
skratt minst en gång om dagen, en varm och mjuk päls att smeka och en spinnande, tillgiven
familjemedlem. Katter är, precis som människor, individer med en egen personlighet som
behöver kärlek, respekt och omvårdnad.
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