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En fortælling om at fare vild i bjergene og i sig selv.

Tiden eroderer. Digteren eroderer. På flugt fra samfundets sammenbrud fører han sine ben ad knirkende stier
gennem landskaber der lagrer længsel og glemte sprog. Ordskælv og sætningers sedimenter raser afsted

gennem fortællingen som en lavine på papiret: Bjergtoppe i morgenlyset, ensomhedens kvaler, en rejse der
cirkulerer uden at ramme de samme tinder. Velkommen til Returruter.

Lyrikken er opstået i verdens bjerglandskaber, i Wittgensteins sprogspil, i forfærdelse over krigenes rædsler.
Den bevæger sig ud til afgrunden af hvad det vil sige at gå i opløsning, kun for at blive en del af de

omgivelser man betræder.

20 kroner fra hver bog doneres til Himalayan Conservation Foundation, som arbejder for at bevare
økosystemerne i Himalaya.

Simon Kabel er digter og bjergbestiger. Han har sat aftryk på flere udgivelser og på bjergtinder i Himalaya,
Andes og Norge.
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