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hund som varit död i många år? Eller när han misstar sin dotter för sin fru? Vad gör man när ens far glömmer
allt man just gjort eller talat om efter bara några sekunder?

I sin tolfte diktsamling skildrar Pia Tafdrup sin
egen fars försvinnande in i senilitet och död. Tarkovskijs hästar är ett vackert och ömt porträtt av en älskad
far, tecknat med en humor som får tårarna att trilla. 

Pia Tafdrup, född 1952 och bosatt i Köpenhamn, är

medlem i Det Danske Akademi. Hon har hittills skrivit tolv diktsamlingar, två skådespel, en poetik och en
roman -Ge sig hän, på svenska 2006. För diktsamlingenDrottningporten fick hon Nordiska rådets litteraturpris

1999. Och 2006 tilldelades hon Svenska Akademiens nordiska pris.
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