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Charlottes Weitzes fortællinger samt to nyere tekster er her samlet i ét bind. Fjorten fortællinger, et rask svirp

med troldehalen.

Charlotte Weitzes fortællinger bevæger sig i grænselandet mellem det hverdagsrealistiske og det eventyrlige.
Et sted, hvor en kassedame iført pels kan føle sig hjemme i en flok kronvildt, hvor firmaets mænd lokkes til at
køre hjem uden lys gennem mosen, og hvor en solsort stjæler ikke bare oboistens partitur, men hele hans
musikalitet. Der er tindrende håb og mørke understrømme, og en natur der ikke er til at komme udenom.

Poetisk og gådefuld fortællekunst, der føjer nyt til folkesagn- og eventyrtraditionen.

Pressen skriver:

»Der er fuldt smadder på fantastikken […] hæderlig underholdningsværdi […] Charlotte Weitzes stærkeste
fortællinger«

**** – Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen, Politiken

»En stærkt forstyrrende bog, hvor virkelighed og eventyr løber sammen og bliver til fortællinger, der er
mørke og uafrystelige. Det er fremragende […] En lille perle, der samler en række af de bedste fortællinger.«

– Camilla Sejerøe, Lektør
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