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Det sidste rum Morti Vizki Hent PDF Roman om kæresteparret Laban og Josefine. Laban er en ambitiøs TV-
kok og kogebogsforfatter, der klatrer målrettet op ad karrierestigen. Josefine har derimod svært ved at finde
sit eget værd og stirrer sig blind på Labans forsømmelse af hende. "Det sidste rum" er historien om egennyttig

kærlighed og det indholdsløse parforhold. 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.
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