
Fdrvdrvad Feline Besatthet - ett syndrom
(AFOS)

Till att bdrja med ans6gs AFOS som enbart ett psykiskt syndrom, men efter att tvA
unga forskare pldtsligt bestdmde sig fdr att starta med b6de uppfddning och
utstdllning insdg man att AFOS i sjdilva verket hade ett mycket smittsamt ursprung.

Epidemiologer har identifierat tre stadier i hur detta syndrom utvecklas och dess
typiska symtom.

(Stadie l) Du har utvecklat de tidiga symtomen om
1. Du anser att varje utstdllning inom 20 mils radie ir att betrakta som

ndstgArds.
2. Du bdrjar gilla att kliva upp kl 5 pA morgonen f6r att vara med om

kattfdrlossningar samt utfordra dina katter.
3. Det dr roligt att anvdnda flera timmar dagligen till att kamma katter.
4. Du ser dig sjii lv som snAl om du anvdnder mindre iin 15 000 kr per Ar

til l utstdllningar.
5. Du kan inte ens minnas hur det var att bara ha en katt.

(Stadie ll) Du har definitivt fdrvdrvat sjukdomen om
1. Den viktigaste faktorn dA du kdper ny bil dr hur mAnga transportboxar

som ryms iden.
2. DA du letar efter hus dr det forsta du kollar upp hur stor rastgArd du kan

bygga pa tomten.
3. Notan f6r kattfoder dr hdgre dn familjens matkostnad.
4. Du har lika hdga kostnader f6r veterindr som familjens ldkarkostnader.
5. Du har inga pengar pA grund av alla kattutstdllningar.
6. Du har mera bilder pA dina katter iin pi din familj.
7. Din forestdllning om en haftig semester dr att Aka pA kattutstdllningsturn6.
8. Det mesta av dina samtalsdmnen snurrar runt katterna.

(Stadie ll l) Du dr i slutskedet om
1. Du vaknar upp en morgon och upptdcker att du kvdllen fdre lagt ungarna

i kattg6rden och katterna isdngen.
2. Du kan varje katts namn och stamtavla, men du kan inte lista ut vem

frdmlingen i huset 5r; det visar sig vara den du dr gift med.
3. Dina grannar hdvdar bestdmt att barnen som springer runt ditt hus och stor

katterna faktiskt dr dina barn.
4. Du anvdnder barnens sparade pengar for att finansiera dina kattutstdll-

ningar.
5. Du har flackat runt pi kattutstdllningar sA ldnge att du nu inte kommer

ihAg var du bor.
6. Din familj ger dig ultimatum; "Det iir antingen katterna eller vi"; du vdljer

katterna.
7. Du byter in din vigselring mot en ring som har en bild av din kattras

ingraverad.
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