Nedenfor kan du læse de fire breve vi har modtaget fra køberne af hvalpene fra sidste år. Den
femte hvalp, Buster, købte min kusine, som vi jævnligt ser - og den er nogenlunde ligeså
harmonisk og veltilpasset som resten.
I dag, den 8. juni er der omkring 10 dage til det næste (og sidste) kuld vores Trisse skal have.
Trisse er trind for at sige det mildt, og gider ikke at gå ture længere end nogle få hundrede meter.
Hun æder som en tærsker og sover resten af tiden. At dømme efter størrelsen af hendes mave,
bliver det til mindst 5 hvalpe denne gang.
Vi har ulejliget os med at registrere parringen og de kommende hvalpe i DKK denne gang, så
hvalpene kan drage ud i livet med hver sin stamtavle. Sidste gang var de fem hvalpe solgt på en
uge, så hvis du er interesseret, skal du ikke vente for længe med at kontakte os. Allerede nu er
den ene han (hvis der altså kommer nogle hanner) reserveret og to af de øvrige hvalpe (hvis der
kommer mere end én hvalp) har andre familier vist interesse for.
______________________________________________________________________
Hej Søren
Skønt at hører at i venter hvalpe igen :-) vi sender lige et billede af Ludvig. Han er en fantastisk
hund, som er utrolig lærenem og kærlig.
Mange hilsner ...

Kære Nina og Søren.
Så er det et år siden vores dejlige Trisse blev født. Vi har ikke været så gode til at skrive – vi har
haft nok at se til, men vi vil gerne sige jer tak for verdens mest pragtfulde hund. Hun er bare så sød
og kærlig, og Gert som aldrig har haft hund før, er bare så glad for hende og omvendt. Hun har
beriget vores liv, og hendes bedste ven er vores barnebarn Smillah <3
Hvordan går det hos jer – er der kommet et nyt kuld skønne hvalpe? Vi medsender et billede af
Trisse på vej ud af hendes kurv med hendes fødselsdagsgave foran, ikke særligt skarpt for taget
med mobil.
Kærlig hilsen...

Hej Nina og Søren
Så er Vigga 1 år i dag. HURRA HURRA……Og hvor er vi glad for hende :-)
Vigga er blevet en lille dame på 6,3 kg og var i hendes første løbetid i februar. Hun er stadig sort,
men er allerede begyndt at få hvide/grå hår i hendes pels over ryggen. - Jeg tror hun med alderen
kommer til at ligne Stoffer, dog i en mindre udgave.
Lige siden vi har fået hende har jeg gået til lydighedstræning, på vores lokale hundeskole. Hun er
blevet rigtig dygtig og jeg tror at jeg tager en sæson til og derefter vil jeg prøve kræfter med o-rally
eller agilty.
Vigga er en stille og meget mild hund. Det er sjældent vi hører hun gør og hun elsker at trisse rundt
ude i haven. Når drengene leger med hende er det ligesom om hun siger, " så nu må det være
nok med det pjat" og så gider hun ikke mere. -sådan er det også når jeg er på hundeskolen og alle
hundene har "legetid". Så kommer hun hen efter et stykke tid og sætter sig ved siden af mig og
kigger på de andre hunde der leger.
Hun "taler" meget til os, ved at sige nogle små lyde og efterhånden forstår vi hvad de forskellige
lyde betyder. - det er simpelthen så skønt :-)
Lasse har stadig ingen problemer med allergien i forhold til hende. - lige nu er det kun birkepollen
der driller ;-/
Tillykke med jeres kommende familieforøgelse. Hvis Vigga havde været lidt ældre, havde vi skyndt
os at lægge en billet ind på endnu en hvalp fra jer. Men jeg har læst at ens egen hund skal være
min. 2 år inden man anskaffer sig en ny. øv, øv.
Vi har været utrolige glade for at købe hvalp hos jer og gør det meget gerne igen. Det har givet
vores lille familie, nogle dejlige minder fra den tid hvor vi kørte ned til jer, for at være hos jer og alle
de dejlige hunde. - i var meget gæstfri.
Vi har også ofte talt om at vores lille Vigga simpelthen havde de bedste betingelser hos jer, for at
blive den dejlige familiehund som hun er blevet.
Endnu engang tillykke med familieforøgelsen.
...

Kære alle
En hilsen fra Murphy - her 5 min før turen går til første hundetræningstime ;0)
Han er jo nu en stor stor hund der har rundet 3 kg og nu ikke længere kan selvbetjene ærtebedet
gennem hegnet - til stor frustration for ham..
Han er blevet enormt dygtig til at undgå græsplænen når der skal tisses - men i skrivende stund er
han vist ved at fange, at der vanker en godbid når kombinationen mellem græs- og kommandoen
tisse lykkes - så der er lys forude.
Det går også fint med at være alene med Eddie - der er lidt utætheder endnu - men naboen melder
om ro og fred midt på dagen - så det er dejligt.
Nu sidder han og kigger på mig og tænker vist " hvorfor kom du alle de små stykker kylling i en
plasticpose, når jeg godt kunne tænke mig at guffe dem alle nu og her?" Så vi må vist hellere
pakke bil og lille vaps og køre i hundeskole!
Hav det super allesammen
Kærligst
Murphy & Co

