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Fugl eller fisk Camilla Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Fugl eller fisk er en stærk samling digte fra
Camilla Christensen.

Samlingen har naturen som sit dominerende motiv, naturen som den kommer til syne i Zoologisk Have, på
rastepladser og i edderkoppespind. Digtene aftegner et lyrisk jeg, der søger at komme på hold af sig selv og

sine omgivelser. Men der er ingen ophøjede udsigtspunkter.

Camilla Christensen (f. 1957) debuterede i 1985 med digtsamlingen Fejlspændt. I 2002 modtog hun
Kritikerprisen for romanen Jorden under Høje Gladsaxe.

»Fugl eller fisk er både det ene og det andet og meget mere. Ikke et ord falder forkert, og Camilla
Christensen skriver med stramhed og fantasi sin egen tankevækkende og skæve naturhistorie frem.«

- Jørgen Johansen, Berlingske Tidende

»Hun holder teksterne i sin hule og faste hånd . hele tiden overraskende, opvækkende og
opkvikkende.«*****
- Dagbladenes Bureau.

»Skarpe, skæve, skidegode linjer.«
- Lars Bukdahl, Weekendavisen 
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