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Brevbæreren Charlotte Weitze Hent PDF Forlaget skriver: Charlotte Weitze blander i sin fortællestil det
eventyrlige med det hverdagsrealistiske, og der opstår på foruroligende vis billeder af menneskers indre rum.
Det er et ganske vist meget personligt, men også et meget genkendeligt bud på vores samtid. Kaspars store
drøm er at få en rute som landpost. Men Kaspar er albino og tåler ikke lys og solskin. En venlig overordnet
finder imidlertid en rute til ham i en øde bjergegn, hvor der altid er overskyet. Kaspar drager nordpå til

Fåreheim, hvor postmester Rainar Rusk oplærer ham i hans nye job. Post frem til en fjerntliggende bygd, hvor
fåreavleren Sofie og den berømte fløjtenist, Lærke, bor. Bygden er omgivet af hemmeligheder. Jobbet er på

livstid, og man har tavshedspligt. På bjerget gælder særlige regler for liv og død, men almindelige
menneskelige foreteelser som forelskelse og jalousi og kamp mennesker imellem findes nu også. 

Brevbæreren er en overraskende historie om et menneske i forvandling. På én gang munter og uhyggelig
hæver den sig over tid og sted i den særlige Weitze´ske blanding af realisme og eventyr.

»Charlotte Weitzes nye roman er en vidunderlig finurlig og følsom fabel om, hvor fantastisk afslørende det
kan sne i et postbuds ansigt.«

- Lars Bukdahl, Weekendavisen  
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