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Muldvarp og pelikan Mikkel Fossmo Hent PDF "Muldvarp og pelikan" er Mikkel Fossmos anden
digtsamling. Den udkom på Samleren i 2009.

Lektørudtalelsen sagde blandt andet:

"Mikkel Fossmos digte vækker mindelser om både Benny Andersen, Dan Turèll og F.P. Jac. Desuden kunne
mange af de skarpe iagttagelser i teksterne lede tankerne i retning af satirikerens hvasse hudfletning af sin

samtid og dens sære skikke."

Bogen blev anmeldt i Femina af Sissel-Jo Gazan. Hun gav den højest mulige karakter - seks F'er - og skrev:

"Med stor spændstighed, inderlig flabethed og en perlerække af dybt originale sprogbilleder, tager lyriker
Mikkel Fossmo læseren med ud på en hæslig, smuk og latterfremkaldende rejse i sin nye digtsamling

Muldvarp & Pelikan.

Man slår en skraldende havnearbejderlatter op, som man ikke anede man havde i sig, man kniber en tåre, man
rynker en pande.

Jeg elsker, når lyrik er hands-on og formår at skabe historier i læseren på lige fod med en god roman. Det er
så blæret! Få sider, næsten ingen ord, og alligevel bliver de store, arkaiske historier foldet ud.

Og samtidig kan lyrik noget, som kun de færreste romaner kan. Piske med ord og pløkke med sømpistol, så
der bliver prikket hul på ellers utilgængelige poetiske lag. P.t. gør Mikkel Fossmo netop det bedre end nogen

anden dansk digter. Jeg er fan."
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