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Katas sextonåriga dotter Vala har varit försvunnen i ett år, men på årsdagen får polisen ett tips och hittar
hennes kropp. Först nu kan Katas sorgearbete börja.
Hon arbetar som sjuksköterska på en cancerklinik, och försöker bearbeta sorgen med droger som hon stjäl på
sjukhuset, men effekten blir den motsatta. Hon börjar misstänka sin man för mordet, och planerar en hämnd.
Om rättssamhället inte fungerar, får man skipa sin egen rätt.
När Steinar Bragi började sitt förberedande arbete inför att skriva "Kata" blev han chockad över att upptäcka
hur våldtäkts- och övergreppsstatistiken såg ut på Island. Det har blivit en roman som är präglad av denna
chock, och den råhet som kommer till uttryck i statistiken.
Steinar Bragi (född 1975) är en av Islands främsta författare, och har uppmärksammats inte minst för sitt sätt
att beskriva hur kvinnor utnyttjas och förbrukas, särskilt i romanen "Kvinnor" (2008) som nominerades till

Nordiska rådets litteraturpris. Hans senaste roman på svenska är "Höglandet", som kom i översättning 2014.
Det är en skräckhistoria om före detta finansmän som hamnar i ett hotfullt landskap och har av kritiken
beskrivits som en allegori över Islands hybris och fall efter finanskrisen.

»Suggestiv och svår att släppa, griper liksom en mardröm tag om ens undermedvetna.«
Elise Karlsson i SvD om "Kvinnor"

Originalets titel: Kata.
Översättning: Sara Gombrii.
Tilbud til Kata Beach – vår favoritt på Phuket. Tilbudet baserer seg på 2 voksne og 1 barn under 12 år, med
muligheter for utvidelse. Vintertilbud til Kata Beach Fly og 12 netters opphold fra kr 13 700,- Kata Beach på
eksklusivt boutiqehotell Fly og 10 netters opphold vinter fra kr 20 400,- En av de vakreste strendene i Phuket
går under navnet Kamala og har fått sitt gode rykte av sin avslappende atmosfære, isolerte strender og grønne
daler.
Se de forskjellige undersidene for å lære mer om hva idretten judo er. Scandinavial Girls. Toggle navigation
Menu Mer om reisemålet. Karon Beach er et roligere alternativ til Patong Beach. Hit reiser du når du vil ha et
godt tilbud av shopping og restauranter, og samtidig kort. Sted: Tønsberg karateklubbs dojo på Ringshaug
Barneskoles gymsal.
Dato: 8. Juni. Oppmøte fra kl 17:30 for registrering. Graderingen starter kl 18:00 Her finner du informasjon
tilpasset deg som trener judo. Se også Judoskolen for Norges Judoforbunds kurs- og utdanningstilbud. Japan
Karate Association Norway.
Vedlagt følger informasjon om hotellbestilling for de som skal delta på Gasshuku (treningssamling med
gradering til nytt belte. Ashley er ei deilig kåt norske jente fra Nord som simpelthen elsker sex og å vise seg
fram foran kamera. Se alle filmene i full lengde HER

