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blandt andet derfor er de overbeviste om, at han er en røverdreng fra skoven. Men Tuve selv påstår, at han

kommer fra bispegården. Kun en enkelt person tror på ham: Gammel-Ane. Men der skal mere end hendes ord
til at få folkene til at skifte mening. Og det er ved at være den tid på året, hvor ulve og skovfolk kommer

nærmere og nærmere landsbyen, fordi de ikke kan finde mad i skoven - og ulve i oktober betyder ulykke. Den
danske forfatter Lars Holmgård Jørgensen (f. 1952) fik sin litterære forfatterdebut med bogen "Næste

sommer" 1982. Han er oprindeligt uddannet skolelærer, men har efter sin debut udgivet adskillige bøger for
både børn og voksne; heriblandt "Ulve i oktober" (1988) og "Af banen!" (1983).
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