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Teddy, Sjiko og Smila II sovnet inn hos veterinæren på Granbakken idag; hhv. 12, 12, og 11
år gamle.
Det var en vanskelig og tung beslutning å ta, men nå er det altså over. En epoke i
mitt liv tok slutt i dag da jeg tok med meg de tre gjenlevende hundene til
veterinæren for en siste hvile.

Teddy
Teddy hadde fått en forferdlig hoste etter at han dro så i bandet her en dag. Hosten ville ikke
gi seg uten operasjon, og det syntes jeg blei for mye for en som var så oppi åra. Han var
også skuddredd - særlig for torden- Da lå han på gulvet og rista. Han hadde også
hjerteproblemer; bilyd, noe jeg tror også ga seg utslag i smerter på slutten. Han ville ikke gå
de lange turene mer...
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Sjiko
Sjiko hadde fått forkalkning i rygg og bakbein. Han gikk derfor på smertestillende. I tillegg
fikk han medisin mot eplepsi for anfall han fikk. De ble borte etter at han tok medisinen.
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Smila II
Smila den Andre (Smila II) var mor til Minni, som jeg måtte avlive i 2011. Smila blei
skuddredd etter at en rakett smalt over hodet på henne for noen år siden. Etter det ble hun
mer og mer redd, og skyting rundt forbi oss ble en prøvelse. Torden merket hun på lang
avstand.
Det er tomt, rart og ensomt i huset nå. Ingen små poter som tasser over gulvet, ingen som
slikker i seg vann fra skåla eller er på kjøkenet og knaser tørrforet sitt. Dette skal bli en tøff
omvending for meg - og jeg håper at jeg klarer det for savnet er stort.
Jeg savner dere alle sammen...
Sjiko got medisins for calcification in his back og hind leggs and for some attack. Teddy had
a bad cough, and Smila was very nerves now intil the end. They went to sleep to day - all
three.
I miss them so much...
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