Hej!
Här
och
sig
och
var
var

kommer en hälsning från Alf. Alf har bott hos oss i snart två månader,
de har gått på ett kick. Första dagarna var han lite reserverad och höll
under soffan eller bakom sängen. Levde gjorde han på nätterna, åt, lekte
gick i lådan. Dagarna gick och han blev mer och mer intresserad av vad vi
för några. Men vi var läskiga när vi var uppe och gick, ben och fötter
otäcka, och då fräste han och gick och gömde sig ett tag.

Efter någon vecka kom han upp till oss i sängen på kvällarna när vi hade gått
och lagt oss, efter ytterligare ett par dagar kurade han ihop sig på min mage
och kurrade. Så ligger han oftast fortfarande. Men när vi släcker lampan
piper han iväg ut i lägenheten. Idag är han en social katt som älskar att
mysa i soffan eller i sängen, bara det är på hans villkor! Riktigt matglad
har han också blivit, kommer så fort han hör att husse går upp på morgonen
och öppnar kylskåpet. Då kan man nämligen få en bit ost om man är
tillräckligt söt…
Vi har införskaffat en laserpekare och det är JÄTTEROLIG att jaga den där
lilla pricken. Då kommer jaktinstinkterna fram och det märks att han varit
ute tidigare. Ibland sätter han sig vid ytterdörren och vill gå ut, tyvärr
har vi ingen möjlighet till det. När vi har åkt till jobb eller annat så
kryper Alf in under täcket och ligger oftast där hela dagen. På sen
eftermiddag är det dags för en massa bus och lek igen! För varje dag som går
lär vi oss mer och mer om varandra. Vi ångrar inte en sekund att vi tog hem
Alf, för det här är en kille med stor personlighet som det är svårt att inte
tycka om...
MVH Pernilla

