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Balancekatten Viggo Bjerring Hent PDF Forlaget skriver: Balancekatten er en samling filosofiske, gakkede,
alvorlige, eventyrlige, paniske, fabulerende og absurde fortællinger, der på forskellig vis undersøger

tilværelsens store spørgsmål. 

Samlingens 40 tekster spiller med og mod hinanden i deres udforskning af eksistentielle temaer som humor,
sprog, identitet, angst, krop, kunst, litteratur, hjemmet, arbejde, mode, ensomhed og død. 

Bogen bevæger sig på tværs af tid og rum og inviterer læseren med til det mørkeste Afrika i slutningen af
1800-tallet, ind i en moderne berlinsk børnefamilie og på besøg hos en ældre mand på Amager. Men samtidig

er Balancekatten også en rejse ind i sproget.

Balancekatten balancerer på grænsen mellem det normale og det afvigende, det velkendte og det magiske, det
meningsfulde og det absurde.

"Efter at have tilbragt to år i sorg tilbragte jeg nu tre år i en peberfrugt. Allerede mens jeg skar et låg omkring
stilken, kravlede ned i frugten og trak taget på plads over mig, begyndte følelserne at skrumpe ind. Jeg havde
stillet peberen på stranden, et øde sted på Falsters østkyst, og hver morgen stod sollyset gennem frugtvæggen
på en skøn måde. Her var rødt, varmt og trygt. Kernerne hang som en lysekrone over mig, og jeg blev stadig

mere tilfreds med livet."
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