Stina Ekblad har läst in Melker Garays En tindrande natthimmel

2016-12-29 11:57 CET

Stina Ekblad läser betraktelser inför det
nya året
Lagom till det nya året utkommer nu Melker Garays En tindrande natthimmel
som ljudbok. Betraktelserna har lästs in av ingen mindre än Stina Ekblad.
Väpnade konflikter, terror och flyktingkatastrofer. Det är ett på många sätt
mörkt år som nu rings ut. Nyår innebär för många hopp om ljusare tider
och är också en tid för eftertanke. Melker Garays bok En tindrande natthimmel
består av femtio korta betraktelser med existentiella och filosofiska
frågeställningar.
- De här texterna är ställvis lysande. Otrolig fina iscensättningar av att vi
måste leva våra liv trots allt, menade Monika Fagerholm under ett
författarsamtal på Helsingfors bokmässa i höstas.
Men det allvarsamma anslaget till trots är En tindrande himmel inte
svårtillgänglig. "Garay skriver med ett klart och tydligt tilltal till läsaren. Här
finns retoriska frågor och vädjan om förståelse och blinkningar. Det är en av
anledningarna till att det är lättläst", skrev Bibliotekstjänsts recensent
Magnus Dahlerus.
En tindrande natthimmel blir nu också åtkomlig för dom som hellre lyssnar än
läser. Ljudboken är inläst av Stina Ekblad och därmed av en av våra mest
älskade skådespelarröster.
****
Fler röster om En tindrande natthimmel:

"Genialt! Jag är faktiskt ganska omskakad."
Göran Greider, författarsamtal Bokmässan i Göteborg
"Jag hade stor behållning av En tindrande natthimmel och Melker Garays elegant
formulerade frågeställningar och detta är definitivt en bok som jag
rekommenderar till alla som vill ägna lite tid åt att granska sig själva och sin
plats i världen.
Elisabeth Brännström, Tidningen Kulturen
"Det som slår mig först är hur ovanlig boken är i sitt slag, hur olik den
kommersiella världen den är. Den är långsam, utan reklam eller moderna input.
Den tar dessutom sina ämnen på stort allvar. Man kan säga att den är pretentiös,
men på ett sätt som en rak höger är när den får kontakt med ansiktet."
Carina
Johansson, Kultursidan
"Det är en vidunderlig bok."
Peter Örn, författarsamtal på Studentbokhandeln i Uppsala

"En tindrande natthimmel innehåller ett antal kloka sanningar och enkla
funderingar som är grundläggande och värdefulla att reflektera över. "
Jakob Carlander, Östgöta Correspondenten
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