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Klaes Simonsen præsenterer nutids lyrik om depressive drømme i en monoton hverdag: En Forbandet Vej.
Få et sjældent indblik i en introvert persons tanker og lidelser.

Sagt Om En Forbandet Vej:
»Menneskets dødelighed vejer tungt i En Forbandet Vej og Klaes Simonsen er ikke bange for at fortælle, om
det tungsind, vi andre føler, når vi er alene og forladt. Stykkerne i En Forbandet Vej er født i smerte, så vi
andre kan læse os ud af vores egen. Med linjer som »Alle vores drømme er for længst bristet, og det værste
ved det hele er, at vi for længst har accepteret det« og »Du fik et glimt af min verden, og jeg tror, at det
skræmte dig.« vidner om en tankeproces hos forfatteren der rummer stor ærlighed og nøgternhed. En

Forbandet Vej minder om 90´ernes knækprosa. Det er poesi, ordspil og historier om hverdagens tanker set fra
en udpint og kreativ sjæl.«
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