Hej,
Här kommer en uppföljning på de två katterna som vi adopterade från Fiahemmet
i april 2012.
Pluto:
Pluto är en kelgris, mest min gris då han sover på mig och gärna följer efter
mig vart än jag går. Han har från dag ett använt sig av lådan utan problem
och har inte haft några andra besvär med hälsan. Vi har inte döpt om honom
utan tyckte att hans namn passade honom så bra. Han är med vad än man gör och
sitter gärna inne på toaletten när man borstar tänder eller duschar. Han
sitter även gärna och väntar på att få vatten i badkaret så han kan dricka
och tvätta sig. Han är numera en innekatt och det tycker vi har fungerat bra.
Han sitter ibland vid fönstret och tittar ut och är även alltid vid dörren
när han hör oss komma hem. Han säger ifrån ibland om man kliar honom för
mycket eller fel i form av att han bits, men det är inga större bekymmer och
det gör väl alla katter ibland vad jag har förstått.
Skorpan:
Skorpan var en väldigt tillbakadragen och blyg tjej när vi fick henne i april
2012. Vi vet fortfarande inte till hundra procent vad som ligger bakom detta
men vi bestämde oss ändå att ge henne en chans och kämpa. Det kan jag idag
säga var värt! Hon är en hel annan katt än den ni kände till. Hon är kelig
(även om det är på hennes villkor), snäll och lekfull. Hon fräser när hon
blir rädd, men bits aldrig och rivs inte heller. Hon älskar allt som har med
mat att göra. Hon får tonfisk samt torr- och mjukfoder. Hon äter även lite
skinka då och då. Hon är jättefin i pälsen och ser ut att må bra efter att
hon fått en ordentlig avmaskning från veterinären för några månader sen. Vi
har även där valt att inte byta namn och ha henne som innekatt då vi bor i
lägenhet mitt i stan. Inga problem med lådan. Hon och Pluto satt i samma bur
hos er och vi tycker att det för det mesta fungerar bra mellan dem. De leker
och jagar varandra nästan varje dag. Både verkar vara lite revirtänkande
vilket exempelvis innebär att Skorpan inte får sova i sängen med oss då Pluto
anser det vara hans plats. De turas väl om att jaga varandra och vara busiga.
De har rykt ihop cirka tre gånger sedan de kom till oss i april så det verkar
inte vara något större problem. Hon verkar i alla fall känna sig hemma och
myser mer än gärna på soffan med oss på kvällarna. Hon spinner hela tiden och
vill mer och mer vara en del i familjen. Vi är väldigt nöjda att vi gav henne
en chans att känna lite trygghet.
Med vänlig hälsning,
Elena och David

