Hej,
Elton som han hette visade sig vara en ”liten” brittisk korthår på 2,5 år. Vi
har bytt namn och kallar honom oftast för Tåsse, Theo eller Tåsse bus.
Theo startade med att sitta under badkaret i 1-2 dagar. När vi kom hem från
jobbet lockade vi fram honom med lite mat för att visa att han var välkommen
att sitta med oss i soffan. Direkt la han sig till rätta och låg kvar. Detta
upprepades några gånger men vi märkte att han ville ha sällskap och bara
behövde ”bli visad” för att han skulle vara tillsammans med oss…
Numer ligger (eller sitter och spanar) han oftast i närheten för att ha koll
på oss, eller springer runt som en galning, då han har en kattunges energi.
Han älskar sin klösstolpe, som är utbytt 2 gånger då de första var för klena
och gick sönder. Han äter väldigt bra och får enbart torrfoder samt tonfisk.
Han behövde enligt veterinären gå ner ett par kg då han vägde 8,7 kg när han
kom. Han har aldrig gjort sina behov någon annanstans än på lådan, som han
delar med vår gamla katthona.
Tåsse är idag innekatt, men framåt sommaren ska han få bli utekatt när vi är
ute på landet. Idag får han gå ut i sele eller vara ute på innergården om vi
är med. Men han vill helst vara inne och bryr sig inte så mycket om att
dörren ibland står öppen. Han är en väldigt mysig och sällskaplig katt. När
man kommer hem kommer han alltid i full fart och möter upp i hallen, lite som
en hund…
Tåsse är även väldigt duktig på att apportera leksaker, kastar man iväg något
så hämtar han det och lägger det vid mina fötter för att jag ska kasta igen.
Ibland vaknar jag på natten av att han har hämtat något och lagt det i min
säng. Just då är det mindre roligt eftersom han vill att man ska leka med
honom även fast det är natt, men då är det bara att lägga honom på hans höga
hylla i sovrummet så lägger han sig oftast till ro.
Tyvärr är inte vår gammelkatt lika road än, men Tåsse är jättesnäll mot henne
och försöker få kontakt. Men de äter ihop och bråkar minimalt så även där går
allt jättebra.
Våra barn tycker väldigt mycket om honom då han vill busa och leka med dem
hela tiden. Han är en jättebra barnkatt då de får bära runt på honom och har
aldrig visat en endaste tendens till att bli irriterad utan spinner bara
vidare…
Våran nya familjemedlem verkar verkligen njuta av livet med oss och det känns
som att han alltid har vart en del av vår familj…
Vänliga hälsningar
Karin

