Hej!
Vi har nu haft vår kisse i sju veckor och vi hoppas och tror att Regina trivs
riktigt bra hos oss. Vi bor ju i Linköping och hon var verkligen mycket rädd
under bilfärden hem från Norrköping. Gå på lådan har fungerat utmärkt däremot
var hon ganska nervös i början. Sprang mest omkring och hade svårt att få ro.
Nu har hon blivit mycket lugnare och verkar vara mycket tryggare. Vi leker
mycket med henne, det tycker hon är roligt, och hon tycker också bättre och
bättre om att man borstar henne och bär henne. Oftast spinner hon då högt.
Sitta i knät gillar hon inte men hon sover i sängen med oss varje natt. Hon
möter oss också vid dörren när vi kommer hem och är väldigt snäll och kelig.
I början var jag bekymrad för hennes mat, hon åt bara torrfoder och sprang
iväg så fort jag serverade något annat. Eftersom jag gärna vill att hon ska
ha en mer varierad kost har jag arbetat mycket med hennes mat. Nu äter hon
gärna mousse med olika smaker och är mer nyfiken när jag kommer med något
nytt. Basfödan är förstås fortfarande torrfoder och ska vara så men jag
känner mig nöjd.
Vi tyckte inte Regina var ett riktigt bra kattnamn eftersom vi ville ha ett
namn med s- eller f-ljud. Eftersom Regina betyder Drottning har vi valt att
kalla henne Xena efter en TV-serie som hette Xena Krigarprinsessan. På så
sätt har vi behållit det kungliga i hennes namn. Hon verkar förstå nu att hon
heter så.
Jag kanske ska tillägga att hon är enbart innekatt här hos oss men vi har innätad balkong där hon sitter ibland och tittar ut. Jag får dock inget intryck
av att hon gillar speciellt att vara ute. Det fungerar väldigt bra att ha
henne som innekatt. Vi tycker väldigt mycket om vår Xena och vi hoppas att
hon gillar oss en smula också. Jag bifogar ett foto.
Många hälsningar
Catharina

