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Peters revolution Morti Vizki Hent PDF " Jeg kan godt lide lemon puffs, ginger nuts og Bovrils
kødekstraktstænger. Men hvor får jeg alle de ord fra: Det er fordi jeg går ligesom et urværk, det troede man
mennesket gjorde i sin tid. Menneske havde sin tid. Det rendte rundt og ledte efter sin hale. Jeg er mig. Men
jeg drømmer ikke, men jeg ville nogle gange ønske jeg var denne Peter Isaksen, som jeg har en gående leg

med. Rend mig.

"Peters Revolution" er historien om Peter, en forvirret, kropsligt fascineret ung mand og hans forsøg på at få
livet til at give mening, alt imens det meningsløse voksenliv begynder at trænge sig på.

Morti Vizki (1963-2004) var en dansk forfatter, digter og dramatiker, musik og komponist. Morti Vizki –
egentlig Morten Boeslund Poulsen – blev født i Frederiksværk. Han debuterede i 1984 med digtsamlingen
"Digtsamling", og udgav efterfølgende både digt- og novellesamlinger, radiospil, teaterstykker og romaner,
en børnebog og to operaliberettoer. Han fik tilnavnet "Kroppens digter" for sin rå sanselighed og kropslige

sprogbrug.

Morti Vizki modtog i 1986 Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik, Nordisk Radiospilpris i 1991 Marguerite
Vibys Jubilæumslegat i 1994, Dansk Blindesamfunds Radiospilpris 1996 og 2000 og Kjeld Abell-prisen i

1997.

"Det er lykkefølelsen, som fylder én under læsningen, fordi "Peters Revolution" er så vild med livet, så
varsom med det, uden at forfatteren er en tøsedreng" Jyllands-Posten
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