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Hundedage Per Lau Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Ny udgave. Per Lau Jensens fortælling er inspireret af
forfatterens oplevelser med sin schæferhund; det foregår i det skånske, i Vedahult, hvor kongen en gang for

350 år siden mistede sin ´kiksekasse´.  Her bor Per Lau Jensen i et gammelt krageslot sammen med
Bølleschæferen.

Det er Skåne, men samtidig er det en fortryllet parallelverden, hvor alt kan ske, hvor hjemløse hunde ikke
behøver at gå hus forbi, og hvor kreditkortet taler med en egen autoritet. Udover hund og mand medvirker en
sværvægtsweiler med sin træner, et par skånske sabelkatte, apotekerens Ingrid, ægteparret Jönsson, en bande
alliker ovre østfra (Blekinge), et større antal grovspurve, Polis Poul og mange, mange flere. Du kender dem

formodentlig alle sammen.

»Blandt de bedste bøger jeg nogensinde har læst. Er, eller har man været hundeejer, så er den et absolut
must.«

- Fridhild på arnoldbusck.dk

Per Lau Jensen er født det år, transistorradioen så dagens lys, hvor SAS forkortede ruten til Los angeles ved at
flyve over Nordpolen og hvor McDonald blev grundlagt . Den 7. Maj, hen under aften, året 1954. Voksede op

i Holte i et pænt middelklassehjem.
Har udgivet spændingsromanerne Når ulve jager, i 2009  og De døde ulves sang, 2012.
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