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om ham selv og hans hund, Ozzy Ozby, til hverdag blot Bølleschæferen og Pjoklederen. En ordinær eller bare
halvordinær hundebog er det langtfra. Verden ifølge Bølleschæferen og pjoklederen er en erindringsrejse,
hvor forfatteren endnu en gang fører os ind et fortryllet galleri af dyr og mennesker, blandt de sidstnævnte
optræder PolisPoul og den pensionerede Jönsson, psykiatrisk overlæge, der helst ville have Pjoklederen
tvangsindlagt, i modsætning hertil optræder alle de meget ”menneskelige” dyr. I romanen tager mand og
hund på ferie til Costa del Spanien. Bølleschæferen har papirerne i orden, men der er en blind passager,

skaden Knud, som i den grad ønsker at stifte bekendtskab med de spanske kyster. Det giver problemer, og på
hjemvejen bliver problemerne endnu større, da en ulvelignende flygtning har sluttet sig til selskabet. Og det
er svært at krydse de skarpt bevogtede grænser – på vej til Danmark og Sverige. Måske mæt af dage rammer
Bølleschæferen af en uhelbredelig sygdom. Og et selskab bestående af schæferens venner, andre hunde i
nabolaget, havens fugle og den faste pensionær, skaden Knud, er samlet i haven i Vedahult i det nordlige

Skåne for at sige farvel.
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