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Författarna Lu och Rolf Ejvegård träffades första gången 1959, när de studerade vid universitetet i Edinburgh,
Skottland. Lu kompletterade sin Bachelor of Arts (B.A., kandidatexamen) med litteratur som huvudämne, och
Rolf, som specialiserade sig på filosofi, hade ett stipendium från British Councel. Året därpå gifte sig paret i
Paris, Frankrike. Rolf hade fått ett års stipendium från franska staten.
Lu förenade sig med honom sedan hon fått sin B.A.
från Miami University, Ohio, USA. De bodde i La Maison Suédoise i Cité Universitaire. Intresset för Dylan
Thomas uppstod under tidigt 1960-tal och därmed tanken på att översätta den walesika poeten till svenska. Lu
och Rolf har rest i Wales och bland annat besökt huset, där D.T. föddes, och sett båthuset, där D.T.
tillbringade en del av sitt liv tillsammans med hustrun Caitlin. Rolf har tidigare på förlaget Nomen gett ut
diktsamlingen "Perugia". Den innehåller poem från 1957, då Rolf var stipendiat vid Università Italiana per
Stranieri beläget just i staden Perugia, Italien. Diktsamlingen innehåller även en lista på trettiotalet verk han
författat. Skribenterna till föreliggande bok tillönskar alla läsare trevlig läsning med Dylan Thomas i centrum.

The interactive. The most. Dylan Thomas Boathouse. com. Dylan Thomas Boathouse. Dylan Thomas est
né à Swansea, ville côtière du pays de Galles. Home. The interactive. Dylan Thomas nasce a Swansea,
Galles, secondo figlio di David John Thomas, professore della Grammar School locale, e Florence Williams.
DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT Dylan Thomas — Dylan Thomas Page Do not go gentle
into that good night, Old age should burn and rage at … Do not go gentle into that good night - Discover the
meaning of Dylan Thomas's famous villanelle about death, with an audio recording of the poet reading. The
Collected Poems of Dylan Thomas: The Original Edition [Dylan Thomas, Paul Muldoon] on Amazon. The
Dylan Thomas Centre also runs a learning, outreach, and events programme,. Art Gallery. A film version,
Under Milk Wood. Dylan Marlais Thomas nasceu em Swansea, no País de Gales, a 27 de outubro de 1914. It
was my thirtieth year to heaven Woke to my hearing from harbour and neighbour wood And the.

