Hejsan! Här kommer en liten hälsning från
Cornelia och mig.
Redan från första dagen hon kom till oss har hon varit en riktig liten tuffing. Det
är inte mycket som skrämmer henne. Dammsugaren bryr hon sig knappt om.
Det enda som hon tycker är lite läskigt är när min mammas hundar är på
besök, men hon börjar vänja sig vid dem också. Ibland blir hon till och med
riktigt kaxig.
Hon är väldigt busig och jag har tappat räkningen på hur många blomkrukor
hon har haft ner. Det är tur att hon är så söt och charmig som hon är. När jag
sover ska hon ligga på min huvudkudde, helst över ansiktet. Men när hon sovit
en stund börjar hon busa igen och hon biter gärna i min näsa eller öron. Om jag
drar täcket över huvudet sticker hon in tassen under det och försöker få tag på
mina tår eller vad hon nu får tag i. Hon har nog kommit på att jag vaknar av
det, för varje morgon väcker hon mig på det viset. Så det är ingen risk att man
försover sig iallafall.
Cornelias bästa vän är vår andra katt, Greta. Vad är inte bättre än att få brotta
ner henne? Även fast Greta tycker att hon är en jobbig snorunge låter hon
henne hålla på som hon vill. Vi har mängder av kattleksaker, men såklart är de
inte ett dugg intressanta. Pennor, mobilladdare och gosedjur som är lika stora
som Cornelia själv är superroligt enligt henne. Hon tycker speciellt om en
gosedjurshund, och den brukar hon gå omkring och bära på.
Hon är väldigt pratsam av sig och får hon inte vara med så jamar hon, och när
hon väl är med så jamar hon. Pratar man med henne pratar hon tillbaka.

Hon har även badat..
av misstag förstås. Jag höll på att tömma ur badkaret, och eftersom att hon är
så nyfiken och vill vara med överallt fick hon vara med i badrummet. Rätt som
det var hörde jag ett plask och då hade hon ramlat i. Som tur var att det inte
var så mycket vatten kvar och hon hoppade upp lika fort som hon ramlat i. Hon
verkar inte ha blivit avskräckt av det för hon vill fortfarande vara med och gå
på kanten av badkaret, och sticka ner tassen i vattnet.
Under hela tiden har hon vart rumsren och det har aldrig vart några problem
med henne. Jag är jätteglad över att ha henne och jag ångrar det inte en
sekund!
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