Hej Kerstin!
Lillen heter numera Lillan i alla fall =) eftersom det är en tjej. Hon har anpassat sig
jättebra. Och går skapligt ihop med den gamla kissen med,som är 11 år och lite gaggig.
Hon brukar smyga på henne ibland och göra ett jätteskutt i luften rakt upp och sen landa
på Snurran som den andra katten heter. Ibland händer det att dom leker med varann
och jagar varann, men för det mesta blir Snurran förbannad på Lillan. Men Lillan är
ganska "cool" och tar inte illa upp av någonting. Snarare tar hon för sig av allt som hon
känner för. Hon tycker om att sitta och titta på skuggor på väggen och älskar
mobiltelefonerna,haha. Så fort man pillar med den eller det ringer så kommer hon på
direkten. Hon gillar oxå att sitta i knät när jag sitter vid datorn...för att titta på allt som
rör sig.
Hon gillar att sitta på balkongen och titta ut på fåglarna och alla som går förbi. Hon har
börjat lyssna på sitt namn och även börjat käka Pussis burkmat. Det är det enda hon vill
ha. Och Pussis torrfoder förståss....resten vill hon krafsa över =)
För att vara en sån liten katt är hon rätt klumpig och man hör lång väg när hon "tassar"
över golvet. Tihi. Och hon hoppar gärna runt i sängen på natten och springer över alla
som sover.... en riktig liten filur. Och som sagt inte alls lika smidig som den äldre katten.
Just det. Hon gillar oxå att ligga med tassarna hängandes utanför där hon ligger...ser rätt
oskönt ut. Men hennes specialitet :D
Men nu är det så att Sanna och jag som köpte katten ihop, ska separera och jag ska
flytta tillbaks till min gamla lägenhet till 1 juni...och fram till dess får bägge katterna vara
hos Sanna. Men sen får båda katterna bo med grabben och mig, då hon fått en speciell
plats i mitt hjärta och vi har liksom "klickat" på nåt sätt. Känns som vi 2 har ett speciellt
band... =) en kisse som jag ser fram emot att ha i våran lilla familj för resten av sitt liv.
Hör av er om ni vill veta mer
//Sonja

