Hej Fiahemmet!
Vi har nu haft Jonathan eller som han nu heter Lakritz i cirka 5 dagar! Han
har precis vant sig vid våra två andra katter Shao-Li 5år (som också har bott
på Fiahemmet som kattunge) och Cleopatra 12 år. Det var ett himla liv när de
träffades, så att Lakrits gick och gömde sig. Han kom fram för att äta och gå
på kattlådan. Detta varade i ca 2 dagar då Shao-Li inte tyckte han var okej,
morrade o fräste.
Efter allt detta började Lakritz komma fram mer och leka med leksakerna som
vi har skaffat. Han har även börjat komma till sängen för att sova med oss
alla, så nu är det trångt (3 katter och två personer i en 120 säng). Vi
behöver verkligen en större säng.
Det har gått väldigt bra tycker vi, då alla katterna kommer överens. Han går
på lådan och äter sin mat. Ett problem är att han gillar de andra katternas
mat så vi har försökt komma på ett system med maten så att han mest äter sin
egen mat. Lite bökigt men så är det.
Med vänlig hälsning
Lakritz (Jonathan), Alexandra och Johan

====
Senare uppdatering:
Nu har vi haft Jonathan ett tag och han känner sig hemma. Vi har nu också
bytt namn på honom och han kommer att heta Lakritz hädan efter. Han äter som
en häst, busar som en galning och är mycket mysig. Han har hittat sin bästa
vän i vår andra katt Shao-Li, de busar, putsar varandra och har riktigt kul.
Men han låter bli vår gamla dam Cleopatra, då han inser att det är ingen katt
att leka med.
Han brukar komma upp i soffan för att mysa med sin matte och husse, han kilar
också in sig mellan oss när vi ska sova vilket resulterar i att vi har det
trångt i vår lilla säng med tre underbara katter.
MVH
Alexandra och Johan

