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Kattens til kærlighed Gitte Paracha Thorhauge Hent PDF Denne bog udstråler stor kærlighed til katte og er
fyldt med anekdoter om det at være katteejer. Kan du klare de fortrædeligheder, der følger med at have kat?

Herunder de næsten daglige oplevelser, der følger med kattens jægernatur.

Så giv dig selv den glæde at anskaffe en kat eller helst to. Men tro ikke, at det er dig, der bestemmer. Snart vil
du finde en spindende kat på din avis, i din seng, på toppen af dine skabe.

Katte ved, hvad de vil have, og de får det.

Gitte Paracha Thorhauges udgivelser tæller digtsamlinger og romaner. Gitte har altid haft katte. Den første fik
hun, da hun var ti. Ti dage blev det til. Katten blev leveret tilbage til, hvor den kom fra. Den passede ikke til

familielivet i lejlighed, men Gittes kærlighed til katte var vakt.
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