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NEJ ÅH NEJ
Den ensomme hund Websterr lever et roligt og sorgløst liv sammen med gamle Oline, som holder ham i kort

snor. Websterr drømmer om at opleve det frie hundeliv og se havet før han bliver for gammel.

DU ÅH DU
Langt inde i en fjord, i et bådehus, bor den aldrende hund Olav alene. Han har en ven, Bård, ungkarl som han
selv, som bor oppe på fjeldet. Men en dag da Olav skal besøge Bård møder han den kønneste byhundedame

han nogen sinde har set! Og efter den tid bliver alt forandret i bådehuset nede ved fjorden.

FY ÅH FY
En fragtbåd sejler mellem bygd og by med småsten og sand. Om bord er skipper Moreld og skibshunden

Haktor og desuden labanen Einar. En dag fortæller skipperen at han vil have endnu en skibshund, hunhunden
Lolietta. Nej, at det går an, tænker skibshunden Haktor. Det er dog det værste han har hørt i hele sit liv.

“Et lille mesterværk.” – Dagbladet

“… disse indtagende analyser af skæve eksistenser og tavse, men filosofiske og hemmeligt veltalende vidner
til det lille liv … Elementære modsætningsforhold fremkaldt af alderdom, ensomhed, bundethed, snæverhed,
vaneliv, jalousi og lidt kærlighed udmøntes i finurligt sprog, afmålt tempo og replikkernes stille musikalitet.

En lille bog, der har ben at gå på." – Information
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