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BESKRIVNING

Den snart femtioåriga konstnären Elaine Risley återkommer till sin hemstad Toronto för en retrospektiv
utställning. Ett halvt liv tidigare flydde hon staden och ett omöjligt äktenskap. Men inte bara utställningen
blir en tillbakablick. Hela hennes tidigare liv passerar revy. Vad hände med hennes plågoandar från skolan?
Cordelia var den värsta av dem, men blev så småningom en förtrogen. Var hon den barnsliga ondskan
personifierad?Kattöga är en till synes enkel berättelse om en ung kvinnas väg till konstnärsskap och
mognad. Men den spänner över bråddjup och ställer de svåra frågorna om ondskan.Margaret Atwood har
utkommit med mer än fyrtio romaner, diktsamlingar, noveller och essäer sedan debuten 1961. Hennes
roman Tjänarinnans berättelse har blivit tv-serie, film, opera, teaterpjäs, balett och seriealbum. 2000
tilldelades Atwood Bookerpriset för Den blinde mördaren och 2012 utsågs hon till Companion of
Literature av The Royal Society of Literature i London. Margaret är bosatt i Kanada.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kattöga - Cat's Eye | TarotHuset

Margaret Atwood föddes i Ottawa 1939 och växte upp i norra Ontario, Québec och Toronto. Hon tog en
BA-examen vid Victoria College, University of Toronto, och ...

Alla avsnitt - Språket | Sveriges Radio

2010, Pocket. Köp boken Kattöga hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Synonymer till kattöga - Synonymer.se

Den är ju lite speciell "Kattöga", mer krånglig att komma in i än "Alias Grace" kanske. "Penelopiaden" är
alltså också fantastisk, får skriva upp ...



3

KATTÖGA
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