Hej!
Här är en lägesrapport om Erik. Erik, numera med tilläggsnamnet Edvin som han
kallas, är en alldeles otroligt pigg och nyfiken kattpojke. Han går även
under benämningen "den lille ingenjören" för det finns inte ett föremål, ett
utrymme eller en vrå här hemma som han inte har utforskat. Edvin vill ha
totalkontroll på allt. Han har fått en stor och hög klätterpelare, förutom
två lägre klöspelare, som han tycker om att vara på. Han ligger gärna på den
högsta nivån så att han har överblick över allt och alla.
Edvin är ett riktigt matvrak, jämfört med vår tidigare katt Emma, och äter
både burkmat och torrfoder om vart annat och dricker vatten, allt med god
aptit. Han går på sin kattlåda utan problem, men han vill inte ha någon lucka
i öppningen på lådan.
Än så länge är Edvin inomhus, men går med ut på kortare promenader och tycker
mycket om att få klättra i vårt fruktträd. Än så länge har vi inte låtit
Edvin gå ut på egen hand, men varefter är tanken att så ska kunna ske. När
Edvin är ute blir han lätt lite skrämd av billjud och andra för honom
obekanta ljud, då vill springa hem i full fart för att komma i säkerhet
innanför dörren. Men detta har minskat och kommer säkert övergå till naturlig
försiktighet.
Edvin har ett par favoritfönster i vilka han gärna sitter för att titta ut på
fåglarna som äter mat från fågelbordet. Lite längre fram i vår, kommer Edvin
att följa med till vårt sommarställe och det kommer säkert bli ett eldorado
för honom. Edvin har en stark personlighet och är mycket social och vill vara
med där familjen är. Vi tycker Edvin är den stiligaste kattpojke som vi kan
tänka oss.
Hälsningar
Familjen Nilsson
PS! Edvin hälsar också.

