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Mie, Mads og de andre ... Poul Larsen Hent PDF "Mie, Mads og de andre ..." er en digtsamling, der ved hjælp
af digteformen giver en kort og underholde introduktion til 18 karakterer. Mød for eksempel Pernille, der i sit

digt af samme navn beskrives således:

"Hun er tosset / hun er bare tosset / med heste. / Hun er bred og buttet / og har en bag / som en belgisk hoppe
/ og hendes manke / er sort som natten."

Den danske forfatter Poul Larsen (f. 1940) er oprindeligt uddannet kontorassistent og efterfølgende
folkeskolelærer – et job, som han bestred i 30 år, før han for alvor vendt sin opmærksomhed mod

forfattergerningen. Poul Larsen fik sin litterære debut i 1972 med digtsamlingen "Bare Digte" og har levet af
at skrive siden 1995, hvor han stoppede som folkeskolelærer.
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