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BLÅ BY er en poetisk roman om København og dens sammensatte galleri af eksistenser. Humoristisk og
varm, men også fandenivoldsk.

Menneskene i den BLÅ BY drømmer. Om et bedre liv, om kærligheden, om at finde den rette hylde, om at
være sig selv eller om at finde tilbage til rødderne i en helt anden by, i et andet land, i en anden tid.

Mens politistyrken sætter alle sejl og sirener til for at finde ophavsmændene til nogle mystiske gummitrolde
fyldt med narkotika, som har det med at dukke op de mest usandsynlige steder, sætter en violinspiller fra
Jylland alle strenge til for at finde sin forsvundne barndomskæreste i storstaden. På forunderlig vis kommer
han til at spille nogle af de skæbner sammen, som vi møder i romanen: bl.a. byretsdommeren, posedamen,

bibliotekaren, luderen, trommemesteren, damefrisøren og den feterede nøgenskulptør.

Anmeldelser:

Charlotte Blay har her skrevet en fabelagtig god roman for voksne, formet som en kæde af sædeskildringer,
der giver et tværsnit gennem København anno 1996.

Bogens komposition er stram og elegant, personer og miljøer skildres med indføling og loyalt overbevisende.
Læseren venter spændt på, hvilken vinkel på samfundet, der venter i kædens næste led. Bogen kan rubriceres

som kollektiv roman, og den henvender sig med humor og varme til en stor læserskare.

- IBC, Birgitte Bornæs

Charlotte Blays København har lige præcis den blanding af romantik og fandenivoldskhed, der hører til en
god underholdningsroman. Uden hun af den grund mister det strejf af alvor og socialt bid, der hører til at

skildre samfundets svageste. Blå By handler om København lige nu, og den fortjener at blive læst i skæret fra
mange andre natlamper end min.

- Politiken, Susanne Bjertrup
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