Hej!
Larissa, som nu heter Doris, var väldigt skygg när hon först kom till oss. De
första veckorna gömde hon sig i garderoben eller under madrassen i sängen.
Hon var bara framme en kort stund på kvällen då vi gav henne mjukmat, men
nattetid kunde vi höra hur hon gick runt och snokade i lägenheten. Vi lät
henne vara ifred och upptäcka det nya hemmet i sin egen takt.
Efter en tid märkte vi dock framsteg, hon höll sig framme längre och längre
tid på kvällarna, och det kunde hända att hon kom fram och nosade på oss om
vi satt stilla i soffan. Nu, efter ett par månader, har hon äntligen vant sig
vid sitt nya hem och oss. Hon är framme på dagtid, hukar inte längre när hon
går runt i lägenheten utan är en väldigt lekfull katt, springer ofta med
svansen i vädret. Ännu är det ovanligt att hon hoppar upp och lägger sig i
knät, men hon vill gärna vara med där man är, och gärna ligga bredvid i
soffan eller sängen. Hon är väldigt bra på att sysselsätta sig själv med
bollar eller möss, och springer ofta som ett jehu fram och tillbaka i jakten.
Vi, som var vana vid att ha en gammal katt, inser hur annorlunda det är att
ha en ung katt som är pigg och vaken och nyfiken på allt, och gärna biter på
växter och sladdar. =)
Vi har än så länge inte fått plocka upp henne i famnen, det är något som vi
måste träna på, liksom att klippa klorna som vi inte heller har fått göra än.
En gång hände det en olycka i soffan, det var när vi hade satt på huven på
hennes låda, hon hade förmodligen inte varit med om det tidigare och tyckte
väl att det var konstigt. När vi tog bort locket igen var det inga problem,
så bortsett från den gången har hon skött sina behov exemplariskt.
Under den senaste tiden har Doris "upptäckt" balkongen, så snart tänkte vi
prova att ta på henne sele och se om hon vill gå på koppelpromenad. Hon
kommer inte att bli en utekatt, men tycker hon om det kommer vi att ta ut
henne dagligen i koppel. Vi tycker att hon har funnit sig väl tillrätta här,
men hon utvecklas fortfarande och blir mer social för varje dag.
Vänliga hälsningar,
Ulrika & Erik

