Hej!
Jag har bytt
så liten och
min hade jag
andra katten
Coon.

namn nu till lilla My. Husse tyckte det passar så bra för jag är
söt. Acklimatiseringen gick över förväntan. Inom loppet av 20
både ätit, gått på lådan, rivit på klösbrädan och hälsat på den
som heter Smokey och är en blandning av Skogskatt och Maine

Husse hade ställt fram en liten kattlåda till mig först men den gick jag inte
ner i, den andra var bättre. När jag äter så lägger sig den stora katten på
rygg och väntar på att jag ska äta färdigt. Han var van vid den gamla katten
som var gammal och sjuk. Han lät alltid henne äta först. En riktig gentleman.
Vi trivs ganska bra ihop han och jag. Han var lite påfrestande första 2
dagarna då han följde varje steg jag tog. Tror han gillar att ha fått en
liten kattfröken i familjen.
Det har hänt mycket sen jag kom hit. Mycket god mat som jag provat. Mjukmaten
är godast, men vi har tillgång till torrfoder dygnet runt. Ett par gånger har
vi fått räkor också.
Matte brukar gå ut och gå med oss nästan varje dag, mycket nytt att utforska.
Jag går i sele, men det är inga problem, har ju inte varit ute alls förut.
Så när matte skramlar med kopplet sätter jag mig snällt vid dörren och
väntar. Smokey följer också med fast han går lös. Tror han försöker impa på
mig för att jag är så söt. Han hoppar och springer och visar hur duktig han
är på att klättra i träd. Vänta du tänker jag. Matte har lovat att till våren
när det inte är så kallt ute längre ska jag också få gå utan koppel. Då du
din stora dumma brummelbjörn ska jag visa att jag både är snabbare och
klättrar i träd bättre än du.
På nätterna sover jag i husses säng, vet att han gillar det då den gamla
katten alltid låg där. Smokey sover i fönstret, han är alldeles för välpälsad
för att trivas i sängen. Ser ut som en stor lurvboll hela han.
Sist vill jag hälsa till alla mina kattkompisar på Fiahemmet. Hoppas att dom
också snart får en snäll husse och matte som vill ta hand om dom. Skickar med
2 bilder. En på mig och en på Smokey när han försöker imponera på mig.
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