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BESKRIVNING

Requiem är en liten samling bestående av fyra noveller av Håkan Lindquist. Den gemensamma tråden är
att berättelserna handlar om barn samt att de utspelar sig i närheten av något vattendrag - sjö eller hav. Den
första och tillika kortaste novellen, Blixtpojken, handlar om en döv pojke som upptäcker en ny förmåga.
Den följs av titelnovellen som är inspirerad av en viss inspelning av Gabriel Faurés Requiem. Därefter
kommer Norrsken, en berättelse om två bröder som, utan att de egentligen önskat det, upptäcker Gunnar
Ekelöfs poesi. Samlingen avslutas med den längsta novellen, Strandfynd, om två pojkar som en
sommardag hittar något som de aldrig kommer att glömma.Håkan Lindquist föddes i Oskarshamn i
Småland, där också ett par av hans romaner utspelar sig, men bor sedan många år i Stockholm och Berlin.
Han debuterade med romanen Min bror och hans bror, en berättelse om tonåringen Jonas som försöker
skapa sig en bild av sin döde bror Paul. Romanen är översatt till flera språk, senast till spanska och polska.
År 2002 fick Håkan Lindquist det franska litteraturpriset Prix Littéraire de la Bordelaise de Lunetterie för
den franska utgåvan av boken. Håkan Lindquist har skrivit artiklar och recensioner i olika skandinaviska
kulturtidskrifter, samt noveller som publicerats i Sverige, Finland, Norge, Island, Frankrike, Tyskland,
Ungern och USA. Han har också skrivit librettot till operan William med musik av kompositören B.
Tommy Andersson. William - som är en fantasi kring de så kallade "förlorade åren" i William
Shakespeares liv - hade sin premiär i Vadstena sommaren 2006. Håkan Lindquist har också gjort en del
översättningar, bland annat lyrik av den brittiske poeten Robin Robertson och den polske poeten Tadeusz
Dabrowski. Tillsammans med Davy Prieur har han också översatt texter av den marockansk-franske
författaren Abdellah Taïa till svenska, bland annat romanerna Ett arabiskt vemod och Frälsningsarmén.
Han har också översatt sina egna romaner Min bror och hans bror och Om att samla frimärken till
engelska.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Requiem | Define Requiem at Dictionary.com

Requiem. 40,356 likes · 50 talking about this. Rated "M" for Mature. Official Website:
www.playrequiem.com

Requiem - definition of requiem by The Free Dictionary

Wilma Lipp (soprano), Hilde Rössel Majdan (contralto), Anton Dermota (tenor), Walter Berry (bass-
baritone), Wolfgang Meyer (organ)Berliner Philharmoniker, Wiener ...

Requiem (Mozart) - Wikipedia

Vi håller för tillfället på att uppdatera utseendet på sidan men kommer vara tillbaka om några dagar igen.
Mvh Operalogg
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