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i sine værker ofte en søgen efter noget at tro på og en måde at
eksistere på. Således også i hans fjerde digtsamling

"Himmelstormere", der udkom første gang i 1986. Morti Vizki
(1963-2004) var en dansk forfatter, digter og dramatiker, musiker 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
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Radiospilpris 1996 og 2000 og Kjeld Abell-prisen i 1997.
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