Hej,
Vi köpte katten Sara av er men på grund av att vi redan har alldeles för
många som heter Sara i vår bekantskapskrets så heter hon numera Sonja vilket
vi förknippar med en fin dam med silvergrått hår. Men kärt barn har ju många
namn så hon har redan fått många smeknamn, tex Bumbi (för att hon ser ut som
en bumbibjörn) och Pipen (för att hon pratar hela tiden men piper mer än
mjauar).
Vi är väldigt nöjda med vårt val av katt. Det tog henne ungefär två sekunder
att anpassa sig i vårt liv och hon verkar lika nöjd hon. Hennes största
intressen är
- att ligga på rygg och bli klappad på magen.
- vatten - hon är helt fascinerad av badrummet så där får man aldrig vara
ifred.
- leka - både med oss men även med egen fantasi.
Hon är otroligt gästvänlig och barnkär. Alla som hälsar på blir lika
förälskade i henne som vi är. Nu ser vi fram emot vår och värme så att hon
kan få följa med till sommarstugan. Där kommer hon att få gå ut om hon vill.
Hon gillar i alla fall trapphuset och balkongen så förhoppningsvis kommer hon
även trivas på altanen vid stugan.
Toalettbestyren kämpar vi dock fortfarande med. Hon kissar på lådan men
bajsar bredvid. Men det visste vi ju om redan vid köpet. Vi ser det inte som
ett jättestort problem men hoppas såklart att hon en dag ska förstå vad det
är vi vill. Vi gör ingen grej av det när hon "missar lådan" men när hon
"träffar rätt" så får hon massa godis och beröm. Förhoppningsvis kan hon se
sambandet en dag.
Tusen tack för att vi fick äran att få henne som vår nya familjemedlem.
Bifogar några bilder.
Med Vänliga Hälsningar
Elin och Nicklas

