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Skifting Charlotte Weitze Hent PDF I nordisk og keltisk folketradition kunne mennesker lokkes af bjergfolk
og ellefolk ind i "bjergene": høje, bakker og store sten. Hvis de vendte tilbage, var de blevet tungsindige,
sære eller vilde. Man har set bjergtagningsmyten som tidlige forsøg på at forklare forandringer af sinds- og
sjælelig art. I Charlotte Weitzes anden samling fortællinger, BJERGTAGET, handler det også om folk som

drager bort, viskes ud, opsluges eller på anden måde forsvinder ind i en anden verden. Nogle kommer tilbage
igen, men forandrede. Andre synes at forsvinde for stedse. Eller er det den verden, de kom fra, som har ændret

sig og ikke længere kan kende dem?

”Med en blændende sprogbevidsthed og frydefuldt let stemme fortæller Charlotte Weitze moderne eventyr.
Små fantastiske fortællinger, der udspiller sig i miljøer vi kender så godt, men altså med en overnaturlig
drejning, der får de mest uhyrlige ting til at ske ... Den bare 24-årige Weitze er en stor oplevelse at være i

kontakt med. Hun fortæller sgu en historie, så man holder kæft og hører efter. Man kan, tør og vil ikke andet.
”

- Nikolaj M. Lassen, Nat og Dag
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