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Ræk mig nordlysene Einar Már Guðmundsson Hent PDF "Ræk mig nordlysene" indeholder et stort udvalg af
digte fra Einar Már Guðmundssons fem digtsamlinger:

- "Er nokkur i Kórónafötum hér inni?" ("Er der nogen til stede i jakkesæt fra Korona"), 1980
- "Sendisveinninn er einmana" ("Bybudet er ensomt"), 1980

- "Róbinson Krúsó snýr aftur" ("Robinson Kruse vender tilbage"), 1981
- "Klettur í hafi" ("En klippe i havet"), 1991
- "Í auga óreiðunnar" ("I orkanens øje"), 1995

Et antal af digtene har tidligere været udsendt på dansk i udvalgene "Frankensteins kup" (1981) og "Orkanens
øje" (1996). I "Ræk mig nordlysene" er de for første gang samlet i én bog, samtidig med at et stort antal digte,
som ikke var med i de tidligere udvalg, er oversat og føjet til, således at bogen er blevet repræsentativ for en

af den nye islandske litteraturs mest fremtrædende digtere.

Digtene er udvalgt og oversat af Erik Skyum-Nielsen i samråd med forfatteren.

Einar Már Guðmundsson (f. 1954) er en af Islands største nulevende forfattere. Han debuterede i 1981 og
havde sit folkelige gennembrud med romanen "Universets engle" (1993), der også vandt Nordisk Råds
Litteraturpris. I 2012 blev han hædret med "Den lille Nobelpris", Det Svenske Akademis nordiske pris.

"Sådan rækker Guðmundsson selv nordlysene videre i sine digte. Som fjerne drømme, som kolde
røntgenstråler, som flammer og levende ord."

- Liselotte Wiemer, Weekendavisen

"At læse Einar Már Guðmundssons digte er som at få smækket et vindue op på vid gab og mærke
islændighedens friske luft strømme ind."

- Kim Skotte, Politiken

"På papirets tomme scene skaber ordene en dramatisk lokal natur, et kosmos af alle de kendte elementer og
anede myter."

- Torben Brostrøm, Information
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