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blivit vdt (en klar ftrbanring) hon rir riktigt pigg och
glad, och ndr hon hostar sd tar hon inte i nerifrdn
hovarna lringre. Detta dr ju i och for sig fantastiska
framsteg, sd det rir mest andningen som oroar mig.'. "

Den 14 oktober kommer detta mail; " Det cir inte alltid
ldtt att beslcriva dagsldget, som igdx Jag skrev att Dixi
inte mddde sd bra pd kvrillen, men tre timmar senare
ncir honfick natthd mddde hon mycket bdttre och nu
pd morgonen var hon som vilkenfrisk hrist som helst
och det var nog (tror iag) fiorton dagar sedan hon
andades sd bra som hon giorde nu pd morgonen,
intressant, men jobbigt ".

Jag ridde Kerstin att b6rja jobba Dixi lite fdrsiktigt.
Hon iir en ponny som iilskar att jobba och hon har
nog saknat det. Si hon blir nu tdmkord lite fdrsiktigt,
mest i skritt (korta pass) och har hlromdagen iiven
ffdttrava lite. Det var fibrsta traven sedan april och
hon var hel-lycklig.

Nu viintar vi pi att Kerstins veterinlr ska komma och
titta pi henne och ge oss en l2igesbeddmning. Vddret
har varit forfiirligt de sista veckorna med mycket regn
och det dr fitt och kallt. Dixi har beh<ivt en dos var
tredje dag nu. Tidigare kunde det gfl lite fler dagar
emellan.

En annan positiv effekt av behandlingen 2ir att Dixi
har blivit riktigt sniill och kelig. Nu gir det alldeles
utmdrkt att sti och klappa och "pussa pi" henne i
hagen. Ingen sur, sparkande rumpa vtinds liingre
emotnigon och hon verkarnjuta av uppmiirksamhet.

Vi provade med plusdos nflgon ging, men effekten
blev inte stor. Nu tyckt e jag atLldget hade blivit si pass
hoppfullt, och Dixi skulle inte avlivas, att jag valde
aff gi 6ver pa LM. Den 13 september fick hon LM 2.
Hon blev pigg till tusen, skrev matte. Hon hostade lite
till och frin, men var jdttepigg. Vissa dagar var hon
helt hostfri. Hade jag vlryattro pi LM-styrkans kraft,
si hade jag forstis satt in det frin btirjan.

Vi gir 6ver pi LM 3 den 4 oktober. Tack vare att-
Kerstin mailade mig niistan varje dag kunde jag

sedan sltta ihop alla rapporteg datera dem och f<ilja
exakt vad som hande nir vi gav 1 tsk, 2 tsk osv. Dixi
fick, i bdrjan med LM 2, en dos varje dag och blev
lite siimre i slutet av varje LM-vecka, innan det var
dags att gi upp en tsk. Nlir det gitt ytterligare lite tid
och vi kom in pi LM 3 verkade det som att hon fdll
tillbaka lite. Jag rfldfrigade kollegor och vi (Kerstin
och jag) laborerade med olika antal dunkningar av
dosen. Ibland beh<ivde hon fler dunk och ibland fiirre
och senare i behandlingen fick hon inte medel varje
dag heller. Kerstin har blivit "en fena" pfl att ge LM.
Jag tyckte att vi fick biist resultat p eLi|l4 2 och vi gick
tillbaka till den styrkan den 15 november, istiillet for
att gi upp till LM 4. Det kiindes som om hon behdvde
den mildaste behandling jag kunde hitta.

Den 13 oktober skrev Kerstin; "Fdr detfdrsta trodde
jag att vi hdllit pd ldngre cin de faktiska 5 veckorna,
men det tir vril ibr att jag levt i detta i I0 mdnader'
Men under de hrir veckorna har detta hrint: Dixi
mdr som hon mdr oavsett vrider riven om hon ibland
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