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nemlig ikke have dyr i huset, og når far har sagt nej, kan det ikke laves om til et ja. Basta.

En dag møder Tiberius en herreløs hund, som vil med ham i skole. Skrid-Elvis hedder hunden. Den har skæve
ører, danser som en cirkushund og kan godt lide madpakker. Og så er den så sød, at Tiberius får tårer i øjnene.

Men skoler er ikke et sted for hunde, siger lærerinde Hanne. Så er det, at Tiberius kommer i tanke om
legehuset hjemme i haven. Det lige et sted for sådan en som Skrid-Elvis. Spørgsmålet er bare, om far også kan

se det.

Illustreret af Pernille Lykkegård.

Øvrige bind i serien: "Tiberius Tudefjæs stikker en løgn, ""Tiberius Tudefjæs laver muskler" og "Tiberius
Tudefjæs går ikke med piger"

Om forfatteren:
Renée Toft Simonsen er psykolog og forfatter til blandt andet serien om Karla, der har haft stor succes både

som bog og på film. "Tiberius Tudefjæs og Skrid-Elvis" er fjerde bog serien.
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