Solstrålehistorien om Nala
I sidste nummer fortalte jeg om vores Herefter ro i
laaang tid. Tålopdræt og bl.a. at Lilo var drægtig.
modighed er jo
en dyd, men suk
Jeg kan nu glædeligt fortælle om
hendes fødsel, og om den lille dejlige hvor ventetiden
kan være lang.
killing, som det hele er endt med.
Nå men endelig
Efter at Lilo var blevet parret af Timon kl. 18.20 skete
der noget igen.
begyndte hun at bløde en lille uge
efter parringen. Hun fik derfor Synu- Nu kom foster
nr. 2. Denne
lox i 5 dage. 3 uger før termin begyndte hun at bløde igen! Kontaktede killing var desvores dyrlæge igen, som nu kontakte- værre defekt,
alle tarmene udenfor. Så endelig kl.
de dyrlæge Reiko (Kbh.) for at høre
18.30 kom en levende killing – Nala.
hendes mening og erfaring. Reiko
Eftersom vi havde fjernet de to første
mente, at det kunne være en livmoderbetændelse, og hun foreslog, at vi fostre, havde Lilo svært ved at forstå,
at der endelig
skulle give Lilo Synulox
kom en killing
resten af drægtigheden.
hun skulle
Så i gang igen med at
tage sig af.
give Lilo Synulox. Det
Men efter lidt
synes at hjælpe på Lilo,
tid begyndte
at hun fik pencillin, hun
hun at inteholdt sig også meget i
ressere sig for
ro. Vores datter på knap
killingen og
3 år fik heller ikke lov til
passe den.
at bære på hende, hvilNala født
Nu var det
ket kan være meget
rigtig spænsvært for en lille pige på
dende om den lille nyfødte var en
3 år at forstå, at nu måtte hun ikke
dreng eller pige. Det siger jo sig selv,
bære rundt på sin elskede Lilo. Men
at det var en hunkilling vi ”skulle bruhun tog det rigtig fint, og dagen for
ge”. Og sørme om vi ikke var så helLilo’s termin nærmede sig.
dige, det var en pige. Mon heldet endelig tilsmilede os?
Vi turde dog først rigtig tro på, at hun
ville overleve, når killingen var mindst
2 uger
gammel. Vi
kunne stadig alt for
godt huske,
at Lilo havde mistet
moderkagen
sine to killinger, da
Så endelig fredag den
de var knap
20. juli 2007 gik vandet
en uge
kl. 16.30. Lilo gik selv i
2. foster, med tarmene udenfor
gammel.
fødekassen. Kl. 16.41
viste en bobel med meget væske sig. Intet gik værre end som så, end da
killingen var 4 dage gammel, syntes
Vi forsøgte at hjælpe Lilo med at få
Lars, at hun begyndte at trække vejboblen ud, men den sprang, så der
ret meget hurtigt. Åh nej tænkte vi –
kom en masse klar væske ud. Kl.
ikke nu igen. Ringede straks til dyrlæ16.52 kom ”moderkagen” fra boblen
gen og i samråd med vores dyrlæge
endelig.
Var godt nok ved at tro, at jeg havde og dyrlæge Reiko, fik killingen nu Kulavet ravage ved at hjælpe med at få ramox sprøjtet ind under huden i nakken i 7 dage.
boblen ud.
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Familiehygge
Allerede den første dag efter medicinen, synes vi at kunne se en bedring,
samt at hun nu var mere aktiv og spiste mere. Herefter har alt gået som
det normalt gør med at have killinger.

Nala her 11 dage gammel
I sidste weekend var vi på udstilling i
Roskilde. Vi var meget spændt på
hvad dommeren synes om Nala. Nala
blev Ex. 1 og dommeren synes utrolig
meget godt om hende. Vi er også
utrolig spændt på, hvorledes hun udvikler sig. Under alle omstændigheder er vi utrolig glade for Nala, og hun
har et super dejlig sind, kælen og
altid legesyg.
Pia Kirkegaard
www.bali-kitten.dk
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Nala på sin første udstilling

