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Novellesamlingen Pattedyr i mørket undersøger mennesket i afgørende situationer, hvor fremtiden står på
spil, i virkeligheden og i fantasien. Novellesamlingen skriver sig med sin tematik ind i den såkaldte fantast-
litteratur, fra Hans Egede Schacks Phantasterne over “J. P. Jacobsens Niels Lyhne, videre over Jensens

Kongens Fald, Seebergs Fugls Føde osv.

Novellernes handlinger spiller i Danmark og Tyskland fra reformationen til de sidste dage forleden, men de
grupperer sig især omkring anden verdenskrig, fx besættelsesmorgenen i Danmark set fra ganske nye vinkler,
eller anden verdenskrigs sidste timer i Berlin 1945. Således handler en anden gruppe af novellerne om tiden

der fulgte efter befrielsen i Danmark.

Ejler Nyhavn, der selv er vokset op i Sønderborg nær den dansk-tyske grænse og er kandidat i germanistik,
tager i disse noveller afsæt i sin egen historie for at skildre den danske, og han gør det  med en blanding af

kærlighed til den kendte hjemegn, det kendte grænseland og en tone af også eksistentielt opgør.

Novellerne er uforudsigelige, hver har sin egen fortællestrategi! Der er en spøgelseshistorie, der er en sci-fi
gyser, men så også en historisk roman!
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