Hej,
Vad roligt att ni gör uppföljning på katterna, jag ska försöka att berätta
lite.
Maja lystrar numera till namnet Tabita. Hon är den snällaste och keligaste
katten i världen och vill alltid ligga i knät så fort man sätter sig ned och
sova i samma säng som oss. Ibland vill hon ligga i knät även när man inte
sitter ned, då följer hon efter en och pratar tills hon får den uppmärksamhet
hon vill ha. Generellt så går hon runt en del och pratar för sig själv. Hon
är även rätt glad i mat och tigger av allt vad man än äter och jagar gärna
bort sin kompis från matskålen här hemma. Det är uppenbart vem som är ledare
i den flocken, så att säga!
Sotis heter nu Mittens. Hon blev väldigt skärrad under hemresan, till
skillnad från Tabita som bara promenerade ut ur buren och tog ett varv runt
lägenheten när vi kom hem hit. Hon spenderade några timmar med att ligga gömd
under skohyllan och har sedan dess hållit en rätt låg profil. Hon gillar inte
att bli lyft eller när man får gäster, och ligger oftast och gömmer sig under
köksbordet. En ändring kom när jag och pojkvännen hade varit ute och plockat
svamp, och lämnat svampkorgen kvar på köksbordet efter rensandet, då hoppade
Mittens ned i korgen och har sedan dess utsett det till sin vrå. Hon ligger
ofta där och spejar på oss andra. Hon har hela tiden varit väldigt skygg, och
rädd för andra människor, men tytt sig till mig, som fått klappa och gosa med
henne. På senare tiden har hon dock börjat bli mer framåt, leker mycket och
utforskar för sig själv. Hon har även börjat ta initiativ till att leka och
gosa, vilket hon inte har gjort tidigare. Tyvärr har hon också en tendens att
bitas, men hon gör det aldrig hårt, utan nafsar bara lätt. Kan det vara så
att hon blev av med sin mamma tidigt? Tycker nämligen att hon beter sig
väldigt kattungemässigt - trampar och snuttar.
Just nu när jag skriver detta så ligger Tabita, fd Maja bredvid mig i
fåtöljen, tätt tätt, och Mittens, fd Sotis prasslar runt med någon leksak i
hallen, vilket är rätt representativt för vardagen. De sköter båda lådan
jättebra, det har aldrig varit några problem förutom när jag satte på
svängdörren för tidigt - har en sån modell med tak och lucka . då hade de
inte lärt sig hitta in än, så det hade blivit en olycka precis bakom lådan.
Idag kom Tabita till och med och sade till att lådan behövde rensas, genom
att sätta sig framför oss på vardagsrumsmattan och låtsaskissa. Hon är inte
dum inte
Mittens har också världens bästa dygnsrytm, hon reagerar varje morgon på att
väckarklockan ringer genom att hoppa upp i sängen och vara jättegosig tidigare var det enda gången på dagen det hände. En dag hade jag glömt att
ställa klockan, men Mittens kom ändå och väckte mig vid exakt samma tid,
vilket var tur, för annars hade jag kommit för sent till jobbet!
Vet ni något mer om katterna - var de kommer ifrån, hur de hamnade hos er
etc?
Tabita har även väldigt kort päls på magen som inte vill växa ut - var hon
nyligen kastrerad innan jag tog henne?
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