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Maja och Rufus

Maja är en hittekatt, ca 5 år. Hon kom in i familjen efter att ha tillbringat en snörik och 
mycket kall vinter. Med en kyla ner mot ibland – 40 grader. Hon är en fantastisk överlevare 
som klarade av hunger, kyla och rovdjur. När hon på hösten infångades födde hon fyra 
ungar bara några dagar efteråt. 
Maja är fortfarande skygg och försiktig, hon har troligen aldrig varit någon innekatt, kanske 
född i någon ladugård eller utomhus. Men hon förstod genast att gå på låda inomhus.
Hon är numera innekatt som husets övriga katter men de har tillgång till egen innätat stort 
utrerum.
Maja har funnit sin trygghet hos Rufus, husets grand old man, som tar väl hand om henne.
Han putsar och sköter hennes päls och de ligger alltid och myser tillsammans. 
Happy end för Maja!

Foto Tobias Lidström ©  och Emma Lidström © 



Rufus Carl-Gustav Luddekudde

Foto Tobias Lidström © 

Rufus född den 13 augusti 1993.

Husets grand old man, med en fantastisk vacker päls och snäll och mjuk som ett gosedjur.
Han har provat delta i utställningar, charmat domarna och fått många fina prisrosetter.
Rufus favoritplats är husses ”lagomstora, lagommjuka” mage att ligga på och tycker om 
när det sänds låååång film på TV.

Rufus var nära dödsdömd för 7 år sedan. Då hade han antagligen smakat på någon 
julblomma och blev väldigt sjuk och fick en leverskada. Men mot alla odds klarade han av 
det och har sedan dess aldrig varit sjuk. Han har en ful ovana och vill gärna äta på 
plastpåsar. 
Nu vid 14 års ålder är han pigg men det märks att han behöver sova betydligt mera än 
förut.
Han har blivit Majas käraste vän och stora trygghet.
 



Bianca ”uppochner”                                          Zelda ”gäckande skuggan”

Zelda och Bianca född 1 sept.2004 och är  Majas ungar 
   
De är mycket pratiga och kelsjuka kattfröknar som följer sin husse var han än går.

Zelda är ”den gäckande skuggan” och vill hon inte bli sedd så ”finns hon ingenstans”, 
favoritplatsen är att sitta bakom husses dator. 

När de som små ungar  flyttade hem till sin husse,  var det första de gjorde att krypa in 
under diskmaskinen... det blev att bygga om lite ...

Har en jättefin, ”kattlyxigt” innätad balkong där det finns klätterträd och hyllor med  mysiga 
sovkrypin och massor med leksaker.



MeiLi ”den lilla leoparden”

          Bengal/Abessinier   född november 2006       

MeiLi är en helt underbar liten kattflicka. Mycket social och en pigg och modig katt, en tam 
liten leopard.
MeiLi trivs mycket bra med sina ”stora systrar” Bianca och Zelda, men ibland kan de nog 
tycka att hon är lite jobbig.
MeiLi är mycket resvan och trivs när hon får komma in i transportburen för då vet hon att 
hon ska få  följa med husse. MeiLi är följsam och lätt att ha i sele och koppel.

MeiLi har fått syn på något spännande ute i det gröna.

Ägare till Bianca, Zelda och MeiLi är Tobias Lidström



Majken Morrhår

Majken är Majas unge. Har vackra långa morrhår därav namnet Majken Morrhår.
Är mycket kelsjuk och älskar att sitta i någons knä. 

Milla Mittimellan

                 
Milla Mittimellan hon är också en av Majas ungar, hon är en riktig liten buse, kryper in över 
allt, i väskor och korgar, därför fick hon heta Mittimellan, hon är ”mellan” överallt.
Milla är väldigt pratsam och låter som en pipleksak så fort någon rör vid henne. Tycker 
mycket om att bli kammad och borstad.



Majken Morrhår

”alla myggor och flugors skräck”

oktober 2007

Milla Mittimellan

”överallt är hon mitt i mellan”

oktober 2007



Alfons          Zacharias

”smörälskaren” ”den lille clownen”
Foto Emma Lidström © 

    Mållgan                 
”den blyge tumsugaren”

Ägare till Alfons, Zacharias och Mållgan är Emma Lidström Södertälje


