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Originell spänningshistoria för kattälskare. Och andra. En katt går sin egen väg. Ingen kan välja sina grannar.
Två sanningar som Sara och Björn får erfara när de flyttar ut på landet, till sitt nyrenoverade hus. Här skulle
Björn koppla av från arbetet i stan och Sara förverkliga den länge närda drömmen om ett eget
trädgårdsmästeri. För att inte tala om deras katt.
Vilka möjligheter till fria strövtåg. Lars och Agneta, paret i huset mitt emot, kommer förbi redan första
kvällen.
Att de liksom Sara och Björn är kattägare är ett lyckligt sammanträffande, och det är inte enda intresset de
delar. Grunden verkar vara lagd för god gemenskap över staketet. Men mycket snart kan oråd anas.
Lars och Agnetas katt är ett stridbart djur som försvarar sitt revir med klor och tänder och när kriget mellan de
båda katterna intensifieras ökar också spänningen mellan de nyblivna grannarna. Samtidigt uppdagas att det
även tidigare har förekommit osämja mellan människor i de båda ensligt belägna husen. Bråk som slutat i en
spöklik tragedi där sanningen aldrig riktigt uppdagats.
Liksom katten lurar på sitt byte nafsar historien de nytillkomna i hälarna. Sara och Björn tvingas försvara sig

med metoder de aldrig trott sig kapabla till.
När allt slutligen brister drabbar katter och grannar samman på ett sätt som genljuder i hela bygden. Öga för
öga, tass för tass är en annorlunda spänningshistoria i sann Maria Ernestam-anda. En tribut till grannar som
håller sams och till katters obändiga egensinnighet. En perfekt presentbok med vackra illustrationer av Lina
Bodén.
Trodde seglavega skulle vara mitt livs resa men det blev en till. Gratis att använda. Vi vet att många undrar
hur det gått för alla de katter som adopterats från Föreningen Samvetet. Tiden går sjukt fort. Vi har länge
planerat att göra. Dela på Facebook (Öppnas i ett nytt fönster) Klicka för att dela på Twitter (Öppnas i ett nytt
fönster) Click to email (Öppnas i ett nytt fönster) Att börja träna med en ny valp är något av det roligaste i
hundlivet. Valpar är små, oskrivna blad som bara väntar på att fyllas med information. Jag och tre vänner
köpte en stor. (2013-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor. Hur gick det sen. För 10 år sedan
tränade jag tricks och lydnad med engelska settervalpen Pi.
Vi vet att många undrar hur det gått för alla de katter som adopterats från Föreningen Samvetet. Jag och tre
vänner köpte en stor.
Svensk ordbok online. nu som är en samlingssida för efterlysningar skapad av SVEKATT. Har din katt
försvunnit. Efterlysta katter. Svenska Heraldiska Föreningen presenterar stolt våra medlemmars vapen.
I skrivande stund är jag på ön Isabela i Galapagos. I skrivande stund är jag på ön Isabela i Galapagos.

