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Det hvide kvarter Charlotte Weitze Hent PDF Forlaget skriver: 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

»Hun er dansk litteraturs troldeunge. Et utilpasset væsen fra den anden side, en forfatter, der tillader sine
personer at pleje omgang med glubske ulve, huldrer og andet pak, og som med glimt i øjet vrister solsortens
sang ud af finere dansk lyriktradition. Med historiesamlingen ' Det hvide kvarter' fortsætter Charlotte Weitze
med andre ord sin egen uregerlige folkloristiske linje fra debuten Skifting i 1996. Og alene af den grund,

forfatterskabets karakter af soloprojekt midt i tidens selvbiografiske strømninger, er hun værd at lytte til. Ja,
lytte til, for det er, som om hendes fortællinger, gjort af skrønen og vandrehistoriens stof, er som skabt til

højtlæsning i lejrbålets skær.«
- Lise Garsdal, Politiken

»Charlotte Weitze forstår at kombinere det bedste fra novellekunsten med folkeeventyret, hvor der hurtigt
tegnes præcise karakterer med få midler, og det hverdagslige og det fantastiske smukt sættes i spil overfor

hinanden.«
***** – KultuNaut

»Charlotte Weitze har skrevet en mesterlig samling fortællinger.«
***** – Camilla Lærke Mors, Eksta Bladet

»Mødet med Charlotte Weitzes mesterlige fortællinger om moderrollen og parforhold er fascinerende og
dybt foruroligende ... Charlotte Weitze fortæller med største fantasi og overbevisningskraft.«

- Anders Juhl Rasmussen, Kristeligt Dagblad

»Mørket i det velkendte hvide er vandmærket i Weitzes fortællekunst … Hun fortjener at nå langt ud i de
hvide kvarterer og finde mange læsere.«
**** – Jon Helt Haarder, Jyllands-Posten

»Hun kan kunsten at dreje en fuldstændig realistisk historie ind i en surrealistisk verden, hvor alt – også det
helt usandsynlige - kan ske, og dermed sætter hun det moderne menneskes angst, drømme og forestillinger,

ja, af dets indre liv på dagsordenen.«
**** – K.E. Watz, Lolland-Falsters Folketidende

»Charlotte Weitzes nye fortællinger kredser veloplagt om overgangsfaser og identitetsskift.«
**** – Mai Misfeldt, Berlingske Tidende
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