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Det Hvide Kvarter Charlotte Weitze Hent PDF Et villakvarter uden for København hedder i folkemunde Det
hvide kvarter. En sø og en mose omgivet af lysende ringveje og hvidmalede villaer. Her fødes børn, bygges
rede og bygges om, her planlægges bryllupper, havevandringer og mødregrupper. Forventninger og fortielser

bag åbne vinduer og lukkede døre.    Charlotte Weitze er en eventyrlig fortæller og skaber dybe
understrømme af svigt, afsavn, kærlighed og forvandling i otte fortællinger, der alle udspiller sig i Det hvide
kvarter. Pressen skriver: »Hun udforsker præcist det moderne menneskes situation Charlotte Weitze er ikke
alene på det tematiske og genremæssige område en ener i vor tids litteratur … Hun er også en eksklusiv
sprogbehandler, der gennem billedsprog og psykologiske symboler har sin egen helt specielle og meget

præcise tone.« – Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende  »skrevet i et sprog, der gør læseoplevelsen endnu
større, så sluk for hovedet og giv dig selv lov til at sanse de otte fortællinger fra Det hvide kvarter.« **** –

Sarah Bøgh Thyssen, Dagbladenes Bureau
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