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Engang legede de skjul ved slottet. Her var mange gode gemmesteder.

Nu var det Prins Purks tur til at gemme sig. Han gemte sig bag en busk. Men der stod troldefar på lur.

Charlotte Blay, født 1938, dansk børne- og ungdomsforfatter. Forfatterskabet er langt og produktivt og tæller
ud over bøger også en række sangtekster for Povl Kjøller, kogebøger samt manuskripter for Danmarks Radio.
Rejser til lande som Ghana, Vietnam, Nicaragua, Kenya, Australien, Kroatien – og især til Island ligger til
grund for mange af hendes bøger, ligesom også natur og dyr altid spiller en stor rolle – især hunde og heste,
om hvilke hun har skrevet hele serier. Gennem Charlotte Blays personlige erfaringer bliver fortællingerne
nærværende og forståelige, som fx da hun i vinteren 1992-93 underviste på frivillig basis i en kroatisk

flygtningelejr og herpå skrev bogen "Stjerneskud og halvmåne". Charlotte Blays bøger gør også børn og unge
klogere på sig selv og deres nærmeste, når hun fx inddrager tematikker som alderdom, venskaber (med børn,
dyr eller voksne), skilsmisse, dårlig økonomi og mobning. Charlotte Blay har vundet en række fremtrædende

priser for sine bøger.
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