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Dette er den første introduktion til kattens verden, skrevet og tegnet
til alle børn, der elsker katte. Børnene får indblik i katteverdenen fra
katteguder og rottejægere i fortiden til nutidens huskatte og racekat-
te. Bogen er spækket med fakta, men skrevet, så børn finder den sjov
at læse.  

Her får børnene at vide, hvordan de skal passe deres kat, hvilke racer
der findes, og hvordan kattens natur er. En historie om killingens før-
ste tid hos moren. Men du møder også katte, der kan trænes og som
kan fiske. Men først og fremmest forstår du bedre, hvad din kat ger-
ne vil, og hvordan du får det bedste liv sammen med den. 

I Første Kattebog blandes humor og fakta på en sjov og underhol-
dende måde. 
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Du har sikkert engang mødt en 
kat, aet den på pelsen og følt, 
hvor varm og blød den var. 
Når man kæler med en 
kat, og den kan lide 
det, spinder den. 
Det er en brum-
mende lyd, som 
kun kattedyr 
kan lave. Det 
er sødt og hyggeligt, 
når katten ligger med 
forpoterne trukket godt 
ind under sig og spinder højt og 
tydeligt.

Katten er ekspert i at gøre sin krop fuldstændig
blød og slap, så den kan hænge omkring far-
mands eller madmors hals. Samtidig kan den
lynhurtigt blive stiv og på vagt og fare af sted i
fuld fart.

Kattens poter har bløde trædepuder, som gør,
at den lydløst kan snige sig omkring. Det gør
den til en smidig jæger, som gerne fanger en
mus, rotte eller fugl, når den møder dem.

Katten er et meget specielt dyr, som kun gør,
hvad den selv vil. Den vælger, hvem den vil
omgås og går måske slet ikke hen til den per-
son, der kalder på den. I stedet kan den gå hen
til nogen, som sidder stille og venter på at få en
kat på skødet!

En kat er      
meget nysgerrig 

og vil gerne være 
med til alt, hvad men-

neskene i huset laver. Den 
er samtidig forsigtig og snuser 

til alt, som er nyt, og den 
undersøger tingene omhyggeligt.

Miau, miau lyder det, når katten jamrer. Det
gør de fleste katte, men en del har en mere ta-
lende lyd med høj stemme. 

Vidste du, at…man skal ae katten fra hovedet
mod halen. Aer man mod den vej hårene ligger,
bliver katten sur!

Katte er bløde og hyggelige at kæle med!

Sådan er en kat
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Allerede for firetusind år siden fandtes der kat-
te. Det var små vildkatte, som var gode til at
jage rotter. De opdagede snart, at de kunne fin-
de rotter blandt menneskenes affald og mad -
rester. Det var nemt for kattene at finde bytte
på den måde, så de nærmede sig menneskenes
huler og hytter. 

Da menneskene så, at kattene gjorde nytte
ved at tage mus og rotter, fik de lov til at blive. 

Mus og rotter spiste ellers menneskenes for-
råd af mad. Snart flyttede nogle af kattene ind
hos menne skene, og så blev de til huskatte! 

I Egypten anså man katten for at være hel-
lig, og man så op til den og tilbad den. Ofte
blev kattene pyntet med dyrebare guldsmykker.
De gik rundt med halsbånd, øre- og næseringe. 

I Egypten var der en særlig gudinde, der hed
Bastet, som havde katteansigt. Hun blev beun-
dret for sin smidighed og styrke og elskede mu-
sik og dans! 
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