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"Stjerneskud og halvmåne" modtog Drassows fredspris i 1995.

Charlotte Blay arbejdede i vinteren 1992-93 som frivillig i en kroatisk flygtningelejr. Et stinkende mudderhul
og eneste hjem for 3000 muslimske flygtninge.

Hun fortæller historien om en muslimsk dreng i lejren, Sanel. Han tænkte kun på at komme i krig og hævne
det blodige mord på forældrene.

Sanel blev hendes tolk. Og hun besluttede sig for, af al magt at forhindre, at han meldte sig til hæren.
Charlotte havde netop selv mistet en søn i en færdselsulykke.

Anmeldelser:

Man kan lukke for radioen, når krigsreportagerne bliver for grumme og slukke for fjernsynet eller se væk, når
billederne bliver for voldsomme, men Charlotte Blays bog lukker man ikke for ...

Midt i elendigheden er der plads til både sort humor og poesi. En sej livsvilje baner sig vej gennem tragedien.

– Jyllandsposten

”Stjerneskud og halvmåne” kan læses af både store børn og voksne.

Den er vedkommende i sin beskrivelse af, hvordan vores ideale forestillinger om menneskelighed krakelerer,
og med sin indirekte udfordring til at gennemtænke vores egen menneskelige karakter.

– Berlingke Tidende
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