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Ned til hundene Helle Helle Hent PDF Forlaget skriver: En kvinde stiger af bussen et sted på Sjælland med
sin rullekuffert. Hun har forladt sin mand og leder efter et godt sted at græde. Hun bliver samlet op af John og
Putte, to venlige fremmede, som indlogerer hende på deres hjørnesofa. Her bliver hun i løbet af otte dage

hvirvlet ind i en verden af nisselandskaber og lottokuponer, kaffe og sandkage og cykelture i kedeldragt. Der
er hunde, der skal passes. Og så er der Puttes bror Ibber med plankebøfferne og den glatte overkrop. John og
Puttes liv er på én gang trygt og fremmed, og det rummer en historie, som kun langsomt afsløres for kvinden

med rullekufferten.Pressen skriver: »Helle Helles prosa er diamantskarpt skåret til. Den emmer af det
henkastede dagligsprog, hun aflytter med sit mesterlige Herman Bang'ske øre, fuldt af underforståede
betydninger, der langsomt samles i større mønstre i løbet af romanen. Det er vældig godt gjort.«- May

Schack, Politiken »En sjælden gang imellem møder jeg en bog, der minder mig om, hvad det i sin tid var, der
drog mig til litteraturen. Ned til hundene er sådan en bog.«– Lilian Munk Rösing, Information »Mere

suveræn, herunder suverænt morsom, end nogensinde [… ] Hvis det var en overrumplende glæde at læse
Helle Helles forrige, Kritikerpris-vindende roman, den navnkundige Rødby-Puttgarden fra 2005, så er det en

skamløs fryd at læse hendes nye roman.«– Lars Bukdahl, Weekendavisen
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