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Tag med digteren Claus Ankersen på et uforglemmeligt eventyr ind i moderne kærlighedsmytologi.
Digtsamlingen ’Soulmates’ er en fortælling om jagten på kærligheden, om de tidløse lyserøde skyer alle

elskende bor på indimellem og hvad der sker, hvis man falder ned fra dem.
Bogen skildrer møder mellem søgende mennesker, kærligheden der opstår, og spejlet vi holder op for
hinanden i søgen efter det perfekte parforhold. Men findes den eneste ene, har vi en Soulmate eller flere

måske? Eller er det hele bare en romantisk fantasi, forstærket af moderne Hollywood kultur?

Bogen leger med begrebet ”Soulmate” og er samtidig en hyldest til kvinder og kærligheden fra en mandlig
digters perspektiv. Digtene hylder kvindekønnets mangfoldighed og tager dig med på kærlighedsbesøg i

alverdens kvindelige personaer. Vi møder den sarte pige, den liderlige, den vilde, den følsomme, den frække
kvinde, den moderlige, den reflekterende, den eksotiske, dem der rummer det meste. Og så møder vi hende

der, hende der bare bliver ved med at dukke op igen og igen og igen.

Soulmates er den internationalt anderkendte digter og performancepoet Claus Ankersens 8. Bog.
Claus er uddannet antropolog og arbejder ved siden af forfatterskabet som kunstner, yogi og journalist. Han

har performet og udstillet i 19 lande verden over, og udvalgt materiale er oversat til 11 sprog.
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