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Redaktionshunden Linus har ordet!

förra året. Jag är stilig unghund nu och har
kommit över den värsta valpperioden. Tyst,
matte skrattar - hon tror inte på mig för i går
bet jag sönder ett litet trälock! Ja alla gör vi
våra misstag! Men jag har i alla fall slutat att
bita sönder mattor och byråer och klä av
möbeltygerna från stolar.
En annan har varit väldigt aktiv som liten.

Jag har satt mina tänder i det mesta men skor
har inte varit någon favorit, smakar bättre med
annat.
Jag tog också och kollade vad som finns

bakom tapeten, man vill ju inte dö nyfiken!
Men jag har i all fall klarat mig undan att

komma med i hundskolan i Go´kväll.
Visserligen är Barbro Börjesson min idol. Det
räcker med att jag känner två hundar som är
med där, de blir tv-kändisar genom att vara
olydiga. Den ene är min mailkompis Cesar, vi
brukar utbyta bus med varandra. Nu för tiden
så mailar och bloggar även hundar - om du
inte visste det! Men nu har han blivit uppfost-
rad av Barbro så nu har han inte så mycket att
tipsa mig om.
Matte blir arg när jag gör något dumt men

jag lyckas alltid charma henne. Bara en sådan
sak som att jag absolut inte skulle få ligga i
hennes säng! Var ligger jag nu? Jo i sängen! Jag
är visserligen inte så stor men jag vill kunna
sträcka ut mig! Min korg använder jag bara i
nödfall eftersom den inte är lika skön.
I sommar har jag varit mycket på landet och

Hej alla på norra Gotland! Grace Kelly´s
Amazing Linus här, som ni kanske minns så är
jag redaktionshund hos Yvonne!
Nu har det kommit ett trevligt brev från

Birgitta i Stenkyrka med önskan om att få
höra hur jag har det. Tackar, tackar! Kul att jag
har ännu en som gillar mig i Stenkyrka, då är
ni två för mattes väninna bor där på somma-
ren. Hon klappar mig så skönt och tar med
mig ut på långpromenad.
Det har hänt en del sedan jag kom hit i juni


