Hej,
Här kommer en hälsning från Picasso (av Fia-hemmet känd som Ludde). Picasso har funnit sig väl
tillrätta med nya kompisar och husse och matte.
Särskilt bra kommer Picasso överens med Pixie just nu (av Fia-hemmet känd som Sotis). Pixie och
Picasso leker båda som kattungar. Trots att min kattjej nu är en femårig dam kan hon inte alltid
behärska sig när Picasso busar upp henne. Hon har dock inte Picassos energi och visar honom på ett
vänligt men bestämt sätt när hon har fått nog och vill vila. Picasso förstår inte alltid utan hoppar
lyckligt på henne och vill brottas när hon somnat, och då ser min lilla Pixie lite förnärmad ut och
strosar iväg till lugnare platser.
Pollux (av Fia-hemmet känd som Tjofsen) är något reserverad och lite fräsig ibland mot familjens
nyaste tillskott. Picasso ger inte upp. Även Pollux är 5 år och börjar komma in i vanor och ett
bekvämare liv. Picasso är framme när Pollux minst anar det och nosar på hans svans och sätter sig
sedan på behörigt avstånd om nu inte Pollux skulle gilla det. Att han gillar det är mindre vanligt.
Picassos taktik är att ”nöta” in sin närvaro i hemmet och det funkar fint. Lillkissen är en väldigt
behaglig och rar katt. Han vare sig rivs, bits eller fräser och han skulle sälja hela sin själ för en skinkbit
om han kunde. Som det är får han nöja sig med att använda husse som stege in i kylskåpet för att
komma åt skatten. Men då han har en känslig liten kattmage så får han nöja sig med en liten smakbit
då och då. Det vanligaste ljudet från Picasso är inte jamanden utan små kurranden som han
kommunicerar det mesta med.
Han har ett favoritställe och det är på mattan i vårt badrum. Badrummet har golvvärme och Picasso
som nästan alltid är lite kall-tassad smyger undan och myser (se bild). Vill ni följa Picasso, Pixie och
Pollux så titta gärna in på http://www.kattsajten.se/herrsjokraftan så hittar ni dem där.

Mvh,
Picasso med familj

