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Sirius, en av himlens starkaste och vackraste stjärnor, ligger risigt till. Som vanligt. Han tappar lite för
lätt humöret. De andra stjärnorna påstår att han mördat en ung himlakropp från stjärnbilden Orion 
och dessutom slungat iväg sin Zoi utom räckhåll. Och hans vackra följeslagare, en liten vit 
dvärgstjärna, tvingas vittna mot honom.

De andra stjärnorna dömer ut ett hårt straff; Sirius sänds till jorden i en hunds skepnad och får i 
uppdrag att leta reda på sin Zoi, som skall finnas på vår planet. Lyckas han inte kommer han att dö 
som hund. Slut på den vackra stjärnan Sirius.

Sirius tid på Jorden blir inte lätt. Han återföds som en liten valp och nästan utan minne. Någon 
försöker dränka honom och hans syskon redan under livets första timmar. Han räddas av Solen och 
hittas av en ung flicka som det är väldigt synd om. Hon heter Katherine och tvingas bo hos sin elaka 
faster som hatar henne. Katherine får behålla Sirius mot att hon gör allt hushållsjobb. Mellan Sirius 
och Katherine växer en varm vänskap upp och liksom Sirius vill man som läsare gärna säga ett 
sanningens ord till den elaka mostern. Kanske till och med sätta tänderna i hennes feta vader…..

Medan Katherine är i skolan letar Sirius efter Zoi. Vad är en Zoi egentligen? Och vad kan en sådan 
göra? Och ju närmare Zoi Sirius kommer ju hemskare upptäckter gör han; han inser att någon som 
han älskat väldigt mycket förrådde honom och fick honom dömd på felaktig grund.

Frågan är bara om han skall hinna hitta Zoi innan det är försent! Och hur skall han överhuvudtaget 
kunna lämna Katherine även om han blir en stjärna igen?
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Sugen på att läsa boken? Den är svår att få tag på i Sverige men fråga ditt närmsta bibliotek som 
antingen har den eller kan låna den från något annat bibliotek. Gillar du att läsa på engelska kan man 
köpa den från t.ex. www.amazon.co.uk under titeln Dogsbody. Eller från SF-bokhandeln i Stockholm 
eller Göteborg (www.sfbok.se)
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