Hej!
Här kommer ett litet brev för att ni ska få veta hur det gått för Pazzini och
Greger. För det första måste vi säga att det gick över förväntan när de
flyttade in, de hittade låda och mat med en gång, och redan efter några
timmar gick de omkring som om de alltid bott här. Första natten sov båda i
våran säng, snällt bredvid varann. De verkar verkligen trivas med varann
också och det känns så skönt, att det funkar.
Pazzini heter numera Kurris, han är en lugn katt, som inte gillar att sova i
våra sängar, och som gärna håller ett öga o öra öppet när ungarna far
omkring. När det blir för livligt går han gärna undan, vår lilla son vill
gärna busa med honom, men det har gjort att han numera är rädd för honom, så
han får inte vara för nära honom förrän han har lärt sig hur man beter sig.
När huset är lugnt så vill han gärna finnas i samma rum som oss vuxna, och
blir väldigt glad om vi bär omkring på honom och kelar. Han är väldigt noga
med att tvätta sig ordentligt och ser även till att Greger är rentvättad. Han
är också den som är mest angelägen om att gå ut och ligger gärna vid dörren
och lurar.
Greger skulle också vara född 2009, men det tror vi inte längre på eftersom
han tappade en mjölktand för ett par dagar sen. Och hela hans sätt utstrålar
"tonårspojke", med mycket lek och bus, och far runt utan att ha riktigt koll
på kroppen. Om vi inte har lagt på överkasten så ser han till att möblera om
bland täckena. Han är väldigt kelen och vill gärna ligga i våran eller
barnens sängar och sova. Hans bästa leksak är yngste sonens lektält som är
jättekul att springa ut och in i så att det far omkring på golvet.
Vi tror att Greger kommer att bli en riktigt storjägare, eftersom han blir
helt "till sig" när han sitter i köksfönstret och tittar på fåglarna i
fågelbordet utanför, det är också honom man får se upp med vid matbordet,
eftersom han kommer så fort det är något som ställs där för att kolla om det
är något gott, en riktig tiggare alltså. Han är också väldigt tålig när det
gäller ljud och barn, han verkar inte bry sig så mycket och söker ofta själv
upp barnen när de leker någonstans för att vara i samma rum.
Vi skaffade koppel till bägge två för att kunna gå ut lite med dem i
trädgården innan vi släpper de helt lösa, vi testade några gånger, men Kurris
avskydde verkligen kopplet, så vi gav upp. Nu i helgen, när det har varit
snöoväder så har vi släppt ut dem på trappen, när vi har varit ute och
skottat, och de har inte varit ute några längre stunder, men det märks
tydligt att Kurris inte har varit ute, för det är Greger som går iväg lite
försiktigt och Kurris följer efter tills det är något som skrämmer honom då
flyr han snabbt upp på trappen igen.
Hälsningar Kurris och Gregers nya hussar och matte Richard, Karolina, Alrik
och Alve

