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Ræven har sin hule Christine Tjalve Hent PDF Vi er på Mindet, familiens sommerhus, hvor tre generationer
er samlet for at fejre sankthans. Stedet bringer følelser og drømme frem i alle: Matilde drømmer om at se

ræve; Sarah kan ikke være i fred for alle de ord, der hele tiden trænger sig på, mens Asbjørn bare er glad for
at være sammen; Therese ville muligvis ønske tingene var gået anderledes, hvorimod Edward ikke har den
slags urealistiske forestillinger; Eskild går og hugger i det, Uffe er nok i virkeligheden stadig forelsket i sin
egen kone, og hvem ved, hvad Ellinor egentlig vil? Dagen går med helt almindelige sommerhussysler: man
spiser, laver heks, går i vandet, holder middagshvil, går tur, laver mad, tænder bål og går i seng. Og knap så
almindelige: man leder efter et forsvundet barn, nogen er ved at drukne, andre overvejer at blive ramt af
lynet, nogen har haft en depression, andre har været utro, nogen bliver gravid, andre ryger i smug, nogen
skærer sig, andre ømmer sig, nogen drømmer sig væk, mens andre drømmer sig tilbage. Det handler om at

være menneske, om længsel og kærlighed, død og svigt, om hvordan vi lyver for os selv, og om
vanskeligheden ved at finde sig selv i en virkelighed, som også skabes af andre. 244 sider. Blødt omslag med
flapper. Om forfatteren: Christine Tjalve er cand.mag. i litteraturvidenskab og antropologi. Hun har arbejdet
som projektleder, tekstforfatter og formidler og har redigeret og oversat bøger. Hun har boet, rejst og læst i
udlandet, bl.a. i England, Frankrig, USA, Mexico - og i øjeblikket bor hun i Edmonton, Canada. Ræven har
sin hule er hendes debutroman. Uddrag af bogen: - Uhm, du har bagt boller, mor, siger Eskild og rækker ind
over bordet efter en. Ellinor tænker, at det er bare for at imponere os alle sammen. Den gode, omsorgsfulde
moder! Alligevel tager hun en, og Uffe vil vide, om der er noget at fejre. - Os! siger Therese og ser ud over
bordet. - At vi er samlet! - Og midsommeren. Årets gang har altid givet anledning til fester, siger Edward,

mens han rejser sig og slår parasollen op. - Åh, jeg vil faktisk gerne sidde i solen, siger Ellinor, der nu sidder i
skygge under parasollen. - Kan du ikke dreje den lidt i det mindste? Det kan han ikke. Hun har sat sig det

forkerte sted, siger Therese. - Er der nogen, der vil bytte med Ellinor? Asbjørn rejser sig automatisk op. Sarah
hiver ham diskret i armen og prøver at holde på ham, men Ellinor har allerede rejst sig og tænker ikke over, at

hun skiller dem ad.

 

Vi er på Mindet, familiens sommerhus, hvor tre generationer er
samlet for at fejre sankthans. Stedet bringer følelser og drømme frem
i alle: Matilde drømmer om at se ræve; Sarah kan ikke være i fred
for alle de ord, der hele tiden trænger sig på, mens Asbjørn bare er
glad for at være sammen; Therese ville muligvis ønske tingene var



gået anderledes, hvorimod Edward ikke har den slags urealistiske
forestillinger; Eskild går og hugger i det, Uffe er nok i virkeligheden
stadig forelsket i sin egen kone, og hvem ved, hvad Ellinor egentlig
vil? Dagen går med helt almindelige sommerhussysler: man spiser,
laver heks, går i vandet, holder middagshvil, går tur, laver mad,

tænder bål og går i seng. Og knap så almindelige: man leder efter et
forsvundet barn, nogen er ved at drukne, andre overvejer at blive
ramt af lynet, nogen har haft en depression, andre har været utro,
nogen bliver gravid, andre ryger i smug, nogen skærer sig, andre
ømmer sig, nogen drømmer sig væk, mens andre drømmer sig

tilbage. Det handler om at være menneske, om længsel og kærlighed,
død og svigt, om hvordan vi lyver for os selv, og om vanskeligheden
ved at finde sig selv i en virkelighed, som også skabes af andre. 244
sider. Blødt omslag med flapper. Om forfatteren: Christine Tjalve er
cand.mag. i litteraturvidenskab og antropologi. Hun har arbejdet som
projektleder, tekstforfatter og formidler og har redigeret og oversat

bøger. Hun har boet, rejst og læst i udlandet, bl.a. i England,
Frankrig, USA, Mexico - og i øjeblikket bor hun i Edmonton,

Canada. Ræven har sin hule er hendes debutroman. Uddrag af bogen:
- Uhm, du har bagt boller, mor, siger Eskild og rækker ind over

bordet efter en. Ellinor tænker, at det er bare for at imponere os alle
sammen. Den gode, omsorgsfulde moder! Alligevel tager hun en, og
Uffe vil vide, om der er noget at fejre. - Os! siger Therese og ser ud
over bordet. - At vi er samlet! - Og midsommeren. Årets gang har
altid givet anledning til fester, siger Edward, mens han rejser sig og
slår parasollen op. - Åh, jeg vil faktisk gerne sidde i solen, siger

Ellinor, der nu sidder i skygge under parasollen. - Kan du ikke dreje
den lidt i det mindste? Det kan han ikke. Hun har sat sig det forkerte

sted, siger Therese. - Er der nogen, der vil bytte med Ellinor?
Asbjørn rejser sig automatisk op. Sarah hiver ham diskret i armen og
prøver at holde på ham, men Ellinor har allerede rejst sig og tænker

ikke over, at hun skiller dem ad.
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