
 

 
"Shenzi" 

Faraoland Royal Wedding Cake 

Född: 2010-06-19 

Jag har bytt adress! 

 
"Shenzi" aka "Bonus" aka "Daniel" har nu flyttat hemifrån o vi önskar hans nya familj lycka till! 

  



8 veckor gammal! 

  

Storfrämmande! Farmor Ulrika, farfar Tommy, pappa Pajson, Cilla o Bruno på besök! 

  

  



  

  



 

 

  



7,5 veckor gammal! 

  

  



  

 

6,5 veckor gammal! 

  

Utflykt, fika o fotosession! Det finns mycket spännande att utforska och lite mellis går åt mellan varven. 



  

  



  

 

6 veckor gammal! 

  

Fika, fotosession o fotvård! Cilla, Bruno o Lily var här, jag busade glatt o visade allt jag lärt mig. 



Sami o jag tyckte det var himla skoj med framförallt Lily! 

  

  

  



  

  

 

  



4,5 veckor gammal! 

  

Min nya familj har varit på besök och det var väldigt roligt. Till slut kunde jag inte hålla mig vaken längre. 

Tack för bilderna! 

  

  



4 veckor gammal! 

  

Idag var hela Faraoland samlad o njöt av sommarkvällen tillsammans. Jag var i fokus så klart och 

fotograferades från alla vinklar. Mycket beröm fick jag men det var väl inget svårt att bara stå?! Njut av bilder 

på lillprinsen, blott 3 veckor o 6 dagar... 

  



När vi kommer åt leker storebror Sami o jag! 

 

3 veckor gammal! 

  

I den här hettan är det bäst att slappa så mycket som möjligt. Däremellan är jag redan uppe på benen o 

undersöker världen samt har smakat riktig mat. 

  



2 veckor gammal! 

  

Nu ser jag nästan världen! Livsnjutaren "Bonus" aka "Shenzi". Bonus kallar vi honom på skoj internt för han 

blev Faraolands lilla sommarbonus. 

  



1 vecka gammal! 

  

 
I lördags var det liten valptitt med de kommande nya ägarna samt fotoförevigande av Lokas och Pajsons bebis. 

De offentliggjorde att lillprinsen kommer att kallas för "Shenzi". 

  



Välkommen till världen Faraoland Royal Wedding Cake! 

  

Lagom som bröllopsklockorna började slå den 19:e juni såg Faraoland Royal Wedding Cake dagens ljus. Han är 

vackert brindlad som sin pappa och tecknad likt sin mamma. När han blir tillräckligt gammal för att flytta 

hemifrån kommer lillprinsen förgylla tillvaron hos ett trevligt ungt par i Norrköping. 

  



Kärlek vid första ögonkastet! 

Ibland så drabbas man av kärlek vid första ögonkastet och så var fallet vid första mötet med ”Pajson”, 

Dakarai Piece of Cake. Han var då en underbar randig liten valp, som med ålderns naiva självklarhet intog 

första platsen som BIS-valp på svenska basenjispecialen i Vadstena. Beslutet från domaren var dock inte naivt 

utan ett självklart val i hård konkurrens av många vackra valpar. Vi på kennel Faraoland har sedan följt Pajson 

med största intresse upp i vuxen ålder. Trots att han inte är visad mycket talar hans meriter sitt klara språk. På 

den norska specialen tog han cert och blev 2:a bästa hane, från juniorklass. På den svenska motsvarigheten 

vann han unghundsklassen. Han har även tagit cert i Sverige på SKK-utställning. Utöver hans fina yttre är det 

vi värdesätter främst hos Pajson hans trevliga temperament, välmarkerade ränder och vackra huvud. Han 

bidrar även med nytt spännande blod i vårt avelsmaterial. Han är resultat av en lyckad AI i Finland mellan 

framgångsrika föräldrar, 

en amerikansk championhane och en finsk championtik. Pajson importerades själv som valp från Finland.  

Flera av Pajsons släktingar vinner stort runt om i bland annat Europa och USA. 

 

Vi tror att denna hane passar som hand i handske till vår supereleganta ”Loka”, Ch Faraoland Yippie Loka. Ni 

kan läsa mer om Loka på hennes egen sida och om Pajson på kennel Twigas hemsida. Tack Ulrika för att vi fått 

förtroendet att låna Pajson. Förhoppningsvis ser små randiga bebisar dagens ljus lagom som bröllopsklockorna 

klingar för vårt vackra kungliga svenska brudpar. Kullen och bröllopet som stundar kommer firas med pompa 

och ståt, precis som sig bör. Kullen följer både Svenska Kennelklubbens regler och Svenska Basenjisällskapets 

avelsregler. 

Båda föräldrarna har utmärkta hälsoresultat och inavelsgraden för kombinationen är 0,00 %. 

Välkommen att höra av er om ni vill veta mer om vår ”Royal Wedding Litter”. 

"Lysning" (parning) ägde rum 18 april. 



  

   

Hälsa 

Dakarai Piece of Cake 
 

Fanconi-test: troligen bärare 
HD: grad A 

Ögonlyst: UA, lindrig PPM iris-iris (2009) 
Sköldkörtel: UA 
TgAA: negativ 

SE Ch Faraoland Yippie Loka 
 

Fanconi-test: troligen fri 
HD: grad A 

Ögonlyst: UA (2010)  

 

  



Valpens stamtavla 

Dakarai Piece of 
Cake 

US Ch Sundiata's Pi R 
Squared JC 

US Ch Sundiata Sir Ochre 
Dutton 

Sundiata Kokopelli's 
Flute 

Ch Dakarai Shani Mlia 

Bulldobas Phantom 

Calypso Holiday Hot 
Fudge 

Ch Faraoland 
Yippie Loka 

Ch Faraoland Nile Wild 
Ituri 

Ch Bokoto Nile Star 
Voyager 

Bokoto Nile Gosimer 
Glowlim 

Twinbellow's African 
Peach 

Ch Faraoland Luxor Out 
Of Africa 

Faraoland Nile Wild Nuth 

 

 


