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Mød Hot-Dog, den sjove, frække hund, der er helt sin egen. Hot-Dog venter på Sisse og ostemaden hver dag
efter skole. En dag følger den med hende hjem og det vender op og ned på familiens liv. Især da Hot-Dog

opklarer et tyveri og kommer på forsiden af avisen.

Den sjove, frække hund, der er helt sin egen – hvad enten den bliver kaldt en pølse med kommodeben eller
en misfarvet bændelorm med flapører – er inspireret af en hund, som Charlotte Blay selv havde, da hendes
børn var små. Hot-Dog gik sine egne veje og er senest udgivet i Japan. Der er spænding, sjov og drama i

bøgerne om Hot-Dog.

Anmeldelser:

Hunden Hot-Dog er årets kup for mindre børn. Hvordan den forandrer et kærligt, men småborgerligt hjem.
Hvordan den afslører tyvene fra supermarkedet, og hvordan den forvandler en smuk have til en parodi på et

militært øvelsesområde uden at blive forvist, er alt sammen noget, som den varme bog beretter.
En perfekt bog til højtlæsning.

- Svend Novrup, Politiken

Hot-Dog er hundenes Pippi Langstrømpe.

- Folkeskolen

Hot-Dog er udtryk for det, alle ensomme børn har brug for. En god legekammerat. En ven at betro sig til. Og
en levende varmepude i fodenden af sengen.

- Aktuelt

Serien består af fire bøger, der kan læses selvstændigt:

Hot-Dog alene

Hot-Dog i ilden

Hot-Dog på pletten

Hot-Dog i klemme

 

Mød Hot-Dog, den sjove, frække hund, der er helt sin egen. Hot-Dog



venter på Sisse og ostemaden hver dag efter skole. En dag følger den
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