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tafatte som älskvärde antihjälten i ”Herr Faustinis resor”, beger sig den här gången ut på en resa i
andevärlden. Allt börjar med att fru Gigele, hans grannfru, kommer med ett budskap från hans sedan länge
bortgångna moster Fini att han måste skölja sina tarmar. Herr Faustini skrider till verket, vilket skänker

honom lättnad i mer än ett avseende. Nu svävar han fram en aning ovanför marken och varseblir saker som
andra inte kan se. Bland mycket annat ser han i ögonen på Tobi, den hund som han emellanåt går på

promenad med, en man som berättar sin levnadshistoria för honom, vilket i sin tur får oväntade konsekvenser,
inte bara för herr Faustini utan även för människor i hans närmaste omgivning.
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