Buda Edina (Macs82)

Csincsilláim:
1. ketrec
Busa: standard kislány (2004.07) Elevenen és Zsemlén kívül nem tqr meg maga mellett más
csincsillát.
Eleven: standard kislány (2004.07) utálja a fényképezőgépet. P se az a ma született bárány
típus de Busánál szociálisabb (nincs nehéz dolga).
Zsemle: hetero bézs fiú 2004.10.05. Szabadságmániás extra fürge szőrmók naaagy rószaszín
fülekkel.
2. ketrec
Vivienn avagy Vivi csini violet lány. Imádja a hasát amint meghallja a nasis zacskó csörgését
rohan a rácshoz és úgy csinál mintha egy hete nem evett volna.
Ivy: Nóritól érkezett Vivi csinivel lakik édes kettesben és helikopterlapát fülekkel rendelkezik.
3. ketrec
Fruzsi: Wilson white lány 2004.05.02. Néha hisztis de cserébe szép.
Bogárka black velvet lány 2004.04.29. Elég félénk mélázós típus.
Rómeó hetero bézs fiú 2004.03.22. Nyugodt érdekődő típus egyszer puszta érdekődésből
kezet nyújtott az egyik görénynek de szerencsésen megúszta a dolgot.
4. ketrec
Chip pink white fiú 2001.10.04. P a legidQsebb a csapatban ha épp nem akar nagyon sétálni
hajlandó az ölcsinségre.
Nesquick: medium tan lány Belgiumból érkezett szelíd kedves aranyos és szökne ha
hagynám.
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Zoé: brown velvet lány csincsilla jó nagy Rosaleitól vettem. Alapvetően barátságos főleg ha
az van amit Q akar.
Survivor: standard lány csincsi Busa kölyke. Nevét onnan kapta hogy néhány naposan
többször is megpróbálta levetni magát 160 cm-es magasságból (röptében kellett elkapni ahogy
nyitottam a ketrec ajtót) de mindig túlélte.
5. ketrec
Csücsök dark hetero ebony fiú 2005.12. Laciék Sziszkójának kicsi fia nagyon szép fekete
bundával. Őt is nehéz ketrecben tartani pedig 2 szép lány is van vele.
Nyugis Wilson white lány némi silver beütéssel 2005.08. Eleinte nyugis csini volt pont addig
amíg meg nem szokott nálam de mostmár nem változtatom a nevét.
Pemzli homo bézs kislány 2005.06 eredeti nevén Zabás. Nagyon szép és nagyon nehéz
megfogni.
6. ketrec
Borzas: gyönyörű light tan csinfiú nálam született szerencsére örökölte anyja nyugis
természetét.
Vodka: Szépséges TOV ebony lányzó egyelőre még nem lakik Borzassal de lassacskán
megkezdik az összeszokást.
7. ketrec
Teó: lilac fiú csini simizhető típus. Volt. Mostanra szökős típus lett ha nyitom a ketrec ajtót
rögtön szedhetem le a rá csimpaszkodó Teót. :)
Szaffi: white pot ebony kislány 2006.04.11 születésekor standardnek tűnt most már nagyon
nem az. Ügyes anyuka szép kölykei vannak. :)
8. ketrec
Tökös: light tan fiú csincsilla de nagyon sötét kölykei vannak én nem tudom hogy csinálja.
Nem igazán rajong a fogdosásért.
Bundás silver lány ha idegen helyre viszem rögtön bújós lesz otthon azonban Q is inkább
sétálna és egyébként se nyúljak a bundájához mert koszos lesz.
9. ketrec
Dumbo violet fiú XXL-es fülekkel. Minden érdekli ami körülötte van főleg abból a szempontból
hogy ehető-e vagy sem.
Kukuc violet lány a legfélénkebb csinim bár mostmár azért nem retteg látványosan ha kézbe
veszem.
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10. ketrec
Napsugár: bézs lány tenyészetből származik eleinte visított aztán röfögött most már csak
néha néha röffen rám csak úgy mihez tartás végett.
Zeusz: zafír fiúő az első várva várt zafír csinem ahhoz képest hogy fiú elég hisztis.
11. ketrec
Nova: light tan fiú Q volt a ?ráadás? idén Belgiumból szép nagy lesz egyszer majd most még
növőben van bár inkább szélesedik mint hosszabodik.
Angel: TOV? Homo ebony lánycsini Németországból. Gyönyörű selymes koromfekete
bundával rendelkezik és rózsaszín nózival. :)
12. ketrec
Kapucni: homo ebony fiúcska Németországban született 2006 augusztusában. Alapvetően
kedves csak még nem sikerült neki megtanítani hogy nem tud berángatni a rácson keresztül
az ujjamnál fogva maga mellé. Hivatalosan egyébként páromé néha odaviszem neki láthatásra.
13. ketrec
Patch: TOV white ebony fiú csini Zsemélhez hasonló jellemmel csak még nem szökik olyan
gyorsan.
Leonie: Light tan lány csini Patch párja. Eddig kétszer próbált meg lelécelni de a szobából
szerencsére nem jut ki.
14. ketrec
Jaffa: medium ebony zafír hordozó csini lányka Rosalietól. Sajnos első szülés kísérlete
császárral és ivartalanítással végződött mivel elpusztultak bent a babák.
Gonzó: Wilson white fiú csincsilla iszonyat nőmániás miután több lány megpróbálta
agyoncsapni (nem vették jónéven a vehemens udvarlás szülés előtt2-3 héttel)összetettem
Jaffával szerencsére imádják egymást :)
15. ketrec
Mormota: white violet fiú csini szereti a fülvakarást és nőmániás :)
Lola: Violet velvet (UV) lány csincsilla kézzel nevelt ezért elég szelíd bár a többiek már
elkezdték elrontani.
16. ketrec
Moszat: black velvet lány csini kora ismeretlen nagyon szép nagy.
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17. ketrec
BB Bleu: zafír lány csincsilla finoman szólva is nehéz jellem 3 hónapomba került mire
összeszokott Artúrral
Artúr: wilson white zafír hordozó csini nálam született. Viszonylag nyugis jószág Bleu mellett
nem is lenne másra esélye.
18. ketrec
Ciboulette: bézs zafír hordozó lány csincsilla elég félénk utálja ha fogdossák.
Cézár: zafír fiú nagyon szép színe van és ő is profi karabíner nyitó.
19. ketrec
Gombóc: standard lány csincsilla Csabáéktól elvileg ideiglenes megőrzésen szép nagy
mostanra ügyes anyuka. Az embereket annyira nem szereti.
Foltos: standard fiú szintén Csabáéktól őt is elég nehéz a ketrecben tartani.
20. ketrec
Léna: Black velvet zc lány Pagro kölyke szép nagy csak néha kicsit hülye :)
Star: eredetileg medium ebony zc mára teljesen kifakult zafír hordozó lány csini Lénával jól
kijön de mással egyelőre nem hajlandó
Pandúr: bézs zafír hordozó fiú csincsilla: sajnos túl békés jellem ha megtudom győzni Star-t
hogy ne akarja megenni beköltözik a csajokhoz.
21. ketrec
Zefi: violet ebony fiú csincsilla Németországból kicsit lassan nő de cserébe nagyon jó színe
van.
Kida: Medium ebony violet hordozó lány csincsilla nálam volt dajkásítva aztán megszerettem
itt maradt :)
22. ketrec.
Hóvirág: standard lány csincsilla a nagykarácsonyi tenyészetből nagyon szép és már nem is
olyan gyáva :)
Koda: Mozaik fiú csincsilla nagyon ügyes szabaduló művész kb számzár kell a ketrecére de
sztem azt is megtanulná.
23. ketrec
Asia: TOV tan lány csincsilla gyönyörű színe van és mostanra egész jól kijön a többi
csincsillával eleinte meg akart verni mindenkit.
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