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En dårlig dag Maja Elverkilde Hent PDF Maja Elverkilde om, hvor ekstranøglerne ligger begravet. Der var
noget med den kat. Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere, herunder Maja Elverkilde, har

skrevet en novelle med udgangspunkt i ordet ritualer. Novellen 'En dårlig dag' er en del af serien 'Ritualer',
der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2009. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem
forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se. Alle går vi og har vores ritualer. 12 danske forfattere har

skrevet en novelle med udgangspunkt i ordet ritualer. Novelleserien 'Ritualer' blev trykt første gang i DSB's
magasin Ud & Se i 2009. E-bogen er udgivet i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud &

Se. Noveller: Josefine Klougart: Alle de blomster, lister René Jean Jensen: Men så kom jeg Camilla
Christensen: Andre kvinder Niels Frank: Solsortens øje Nina Søs Vinther: Jatujak Peter Højrup:

Madammeposer Katinka My Jones: Valhal Jokum Rohde: Amorin in memoriam Sidsel Falsig Pedersen:
Katten Ina Merete Schmidt: Det er hendes store dag Maja Elverkilde: En dårlig dag Kaspar Kaum Bonnén:

Vanernes spor Novellerne er også udgivet separat. Maja Elverkilde (f. 1975) debuterede i 2008 med
novellesamlingen `Alt det der er mit‘. Omdrejningspunktet for flere af novellerne er ønsket om at kunne sige,
det her er mit, og samtidig ikke at skulle have det ønske mere. På samme måde interesserer flere af personerne
sig for at kunne sige, at det her er mig, mens de alligevel ikke har lyst til at være det selv samme jeg mere.

Uden om Elverkildes jeger findes der kræfter, som de på én gang frygter og fascineres af, fx familie, veninder,
vold og forelskelse.
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