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Folkeskolen.

Vi kommer alle et sted fra. 12 yngre danske forfattere, herunder Majse Aymo-Boot, har skrevet et bud på en
hjemstavnsnovelle anno 2008. Novellen 'Karakteristik af eleven' er en del af serien 'Moderne

hjemstavnsnoveller', der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2008. E-novellen er udgivet i
samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Vi kommer alle et sted fra. 12 yngre danske forfattere har skrevet et bud på en moderne hjemstavnsnovelle.
Novelleserien blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2008. E-bogen er udgivet i samarbejde

mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Noveller: Christina Hagen: Hjemstavn, fuglekvarteret, Kristian Bang Foss: Om Olsen, Julia Butschkow:
Solskin på den høje himmerlandske himmel, Majse Aymo-Boot: Karakteristik af eleven, Katrine Buchhave

Andersen: Fjellerad, Kasper Nørgaard Thomsen: Bonny von Bøjden, Jesper Wamsler: e, Anne-Louise
Bosmans: Bruxelles - Fredensborg, Marius Nørup-Nielsen: Ritualer, Lene Asp Frederiksen: Jeg ville helst

aldrig have mødt min frisør, Mikkel Thykier: I stedet for en dagbog, Harald Voetmann: Den lærdes
hjemkomst, Novellerne er både udgivet samlet og separat.

Majse Aymo-Boot (f. 1974) debuterede i 2001 med `Venner og bekendte‘. Bogen består dels af Aymo-Boots
tekster, dels af Anna Fro Vodders fotokollager. Aymo-Boot har tidligere været redaktør på litteraturtidsskriftet

Banana Split og er stadig aktiv som redaktør på forlaget Basilisk. Hendes tekster forsøger ofte at give et
stofområde, eller en bestemt genre eller tradition, flest mulige perspektiver og vinkler; det sker fx gennem

hurtige skift i stemmen og i synsvinklen. Det hele foregår med et sprogligt overskud og humor og ikke mindst
med et kritisk sigte.
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