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Juli måned, bagende sol Naja Marie Aidt Hent PDF 'Juli måned, bagende sol' er en del af novelleserien 'En
mand steg af toget ...', der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2010. 12 danske forfattere,

herunder Naja Marie Aidt, blev bedt om at skrive et bidrag, der indeholder sætningen 'en mand steg af toget
...'. Hvad, der i øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem

forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se. Novelleserien 'En mand steg af toget ...' blev trykt første gang
i DSB's magasin Ud & Se i 2010. En stribe danske forfattere blev bedt om at skrive et bidrag, der indeholder
sætningen 'en mand steg af toget ...'. Hvad, der i øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. E-bogen er udgivet i

samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se. Noveller: Susanne Staun: En privat
oplevelse, Jan Sonnergaard: Kvinden fra Paris, Katrine Marie Guldager: Storebælt, Naja Marie Aidt: Juli

måned, bagende sol, Jesper Wung-Sung: Mand med hale, Merete Pryds Helle: Tog til tiden, Anders Bodelsen:
Dirigenten, Christina Hesselholdt: Han skulle aldrig være steget på toget, Bent Vinn Nielsen: Dødens

elskerinde Novellerne er udgivet både samlet og separat. Naja Marie Aidt (f. 1963) modtog i 2008 Nordisk
Råds Litteraturpris for ‘Bavian‘, en samling rå og formsikre noveller, der også i oversættelse har vist sig at
have stor gennemslagskraft. Hun debuterede i 1991 med en digtsamling og har til dato udsendt så mange, at

de 10 første findes i ‘Samlede digte 1991-2008‘. Dramatiske tekster har hun også skrevet, herunder
manuskriptet til fantasyfilmen ‘Strings‘. Hun har digtet om sin opvækst på Grønland, og hun har i sin 11.
digtsamling, ‘Alting blinker‘, 2009, ladet sig inspirere af mødet med New York City, hvor hun nu bor.
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