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Presenten som får alla
att vifta på svansen!
Novellix släpper fyra noveller om hundar
I Novellix nya ask står människans bästa vän i fokus. Här samsas
fyra varma och tänkvärda berättelser skrivna av Majgull Axelsson,
Rudyard Kipling, Agatha Christie och Richard Ford – alla hängivna
hundälskare.
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Novellix har tidigare gett ut en
ask om katter – och för att inte
få skäll är det nu dags för en ask
till alla som vurmar för vovvar.
Här berättar fyra kända författare på olika sätt om den
speciella relationen mellan
människa och hund.
I Fyra noveller om hundar
återfinns den amerikanske
författaren Richard Ford,
känd för succéromanen
Kanada. Hans novell Valpen
är en mångbottnad berättelse
om slumpens roll i livet och
mänskliga tillkortakommanden.
I Näst efter en hund visar
deckardrottningen Agatha
Christie en annan sida av sitt
författarskap och berättar om sin välkända kärlek till hundar – hon tillägnade trots allt två av sina romaner till sin terrier Peter. Med pricksäkerhet
skildrar hon här relationen mellan en hund och dess matte och visar prov
på att bandet är starkare än något annat.
I novellen Långt livs färd mot Molly blir det tydligt hur längtan efter en
hund kan påverka hela livet. På ett lättsamt och varmt sätt ger Majgull
Axelsson en personlig skildring av sitt förhållande till hundar, en relation
som förändras genom åren och som tar sitt slut – och kanske också sin
början – i en alldeles egen liten hundvalp.
Slutligen hittar vi Nobelpristagaren Rudyard Kiplings novell Garm
– en varm och humoristisk berättelse om den starka kärleken mellan en
brittisk officer och hunden han får i gåva vid foten av Himalaya.
Rekommenderat pris: 225 kr på novellix.se. Finns även i bok- och
detaljhandeln.

Fyra noveller om hundar släpps den 8 september 2022.

