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Et liv med hund - Fortællinger om et venskab Søren Ryge Petersen Hent PDF Søren Ryge fortæller om det
venskab, der kan opstå mellem mand og hund. I de 30 år, han har lavet fjernsyn hjemme fra sit hus og have,
har hunden været med, ligesom Kvik altid var med grisehandleren i Matador. Hunden er simpelthen en del af

dagliglivet.

Når Søren Ryge går ud, går hunden med, altid, hver dag, hele året. Sammen går de rundt i haven for at kigge
og lytte og lugte. Mindst én gang om dagen går de en rigtig tur. Så snart YoYo hører ordet tur, farer den af
sted, lykkelig. Danser af glæde. Hvorpå de går, altid samme rute, henad grusvejen, sidder lidt, kigger efter

fugle og rådyr, tager et smut ind over marken og hen til åen. YoYo med snuden i jorden konstant. Hvis der har
været en kat eller ræv forbi, registreres det omgående og er hele turen værd. Hunden er aldrig i snor, for den
løber aldrig væk – ikke sådan rigtigt. Den kommer heller aldrig, når man kalder, men den kommer altid

tilbage på et eller andet tidspunkt og har aldrig gjort andet end en kat fortræd.
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jorden konstant. Hvis der har været en kat eller ræv forbi, registreres
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