Hej!
Det går sååååå bra med Lexus som han fortfarande får heta. Det passar honom!
Han är en självständig, frihetsälskande katt men kommer fram för att kela då
han själv vill. Söker mer och mer kontakt. Äter bra och fixade "besök" på
lådan från början.
Vecka 1 fick han enbart vara inomhus. Vecka 2 fick han komma ut på min altan
som jag byggt över med kompostgaller, så att det blev en bur. Även där har
han en låda där han helst går. Då började jag även gå ut med Lexus i sele. Vi
har gått många varv runt hus och omgivningar. Jag bor på landsbygd, avskilt i
skogen. Har två hästar och en hund Dante. Lexus har väldigt snabbt lärt känna
dem alla. Går gärna dit hunden går och följer även mig. Kommer då jag ropar
på honom. Har lärt sig att gå i kattluckan, vilket han tydligen ej hade
erfarenhet av sedan tidigare. Har en egenhet av att vilja dricka vatten ur
vattenkranen, så det är något han måste ha lärt sig som liten. Jag har nu
börjat släppa ut honom utan sele. Såg att han visste och även visade var och
att han ville gå in i huset. Är då själv med.
Han får bara gå ut dagtid och då jag själv är hemma och kan hålla koll. Det
går över förväntan bra! Lexus liv kommer att bli inne och uteliv på hans
villkor. Han kommer, som du förstår, att själv välja när han vill gå ut. Det
känns som han passar perfekt in här. Tycker jättemycket om honom. Känner
väldigt starka band på så relativt kort tid! Är så nöjd med att jag kom till
Fiahemmet för att söka katt. Det behöver inte alls vara en kattunge då man
skaffar katt, det upptäcker jag väldigt tydligt här! Har haft två katter
tidigare som jag har sörjt, men Lexus kommer att bli minst lika älskad!!!!
Många Hälsningar
Katarina och Lexus(samt Dante, Tindra-Islandshäst och Jens-Shettis)

