Hej!
Här kommer hälsningar från Regulus som numera heter Ceasar! Han har verkligen
funnit sin tillvaro och mår jättebra, men skulle nog gärna vilja gå ut om han
fick. Men det får han vänta med tills han är kastrerad och det blir lite
bättre väder för en liten kille att gå ut i.
Hans kattkompis Pipen får ju gå ut så han blir lite avundssjuk när hon får
göra det. Första dagen vi kom hem med honom så gick han runt i alla rummen
och kikade. Han tyckte det var helt naturligt att träffa Pipen eftersom han
är van vid andra katter, men Pipen tyckte inte det var speciellt roligt med
en ny inkräktare på hennes revir. Men med tiden så har hon tinat upp och dom
fungerar jättebra tillsammans. Hon tycker nog att det är mysigt med kompis
nu.
Han har aldrig varit speciellt rädd utan det märktes att han är en trygg
katt. Han är som en liten mini-Baghera. Ceasar är en jättemysig katt som
känns som han funnits länge hos oss. Han är kelig och gillar när vi leker och
myser med honom. Vi tycker det är fantastiskt att han blivit sån efter den
starten han fått. I början så förstod han inte att det är mysigt att få ligga
i en säng och sova, utan han låg ensam på en stol under matbordet. Första
natten mjauade han och jag hämtade honom, men han tyckte det var konstigt att
ligga bredvid mig, så han gick igen. Men nu ligger han gärna i Niklas säng på
natten och Pipen ligger hos Hanna.
Vi fick aldrig någon uppfattning om hur länge han hade varit på Fiahemmet
innan vi hämtade honom. Vore kul att veta. Vilket fantastiskt jobb ni gör på
Fiahemmet! Vi är jätteglada att vi valde Ceasar, han är så fin!
Hälsningar från familjen Engberg

