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INTE UTAN MIN KATT
ANNA-LENA BERGELIN

Att ha katt – för Anna-Lena är det lika självklart som
lakan i sängen. Inte nödvändigt, men bättre med än
utan. Och många katter har hon hunnit frottera sig
med genom åren, både egna och andras.
I trettiosju berättelser får vi här följa hennes vilda
kattäventyr från barndomen och framåt. Möten
med hämndlystna katter. Katter som liftar. Katter
som förälskar sig i hundar och katter som jobbar i
filmbranschen.
Men det handlar lika mycket om katternas prövade
hussar och mattar. Inte minst om Anna-Lenas egen
mor: en liten småländska, bara 154 cm hög, som slåss
mot livets orättvisor. Det är inte lätt att alltid ha rätt,
men sällan få det. Att bo i det matdignande Skåne och
samtidigt ha diabetes. Tvingas laga mat på spritkök
och förlita sig på risiga gamla bilskrällen …
Men det går an trots allt – så länge katten finns.
Katter räddar liv.

Om författaren
Anna-Lena Bergelin (fd Brundin) är en mångsysslare inom
kulturlivet: skådespelerska, sångerska, pantomimartist,
komiker men också författare till ett flertal böcker.
Själv beskriver hon sin utveckling enligt följande: Jag
Anna-Lena Terése Bergelin föddes på Lunds BB, 12 april
1959 och höll flabben, sade inte ett ord, ända tills jag som
tvååring sa: ”Kan jag få en apelsin?”
Som nio-åring upptäckte jag humorns sötma på Roliga
Timmen i skolan. Jag hade klätt ut mig till kines och klassen skrattade gott. Vilken känsla. Jag var för evigt fast i
pajasträsket och som tolvåring skrev jag i min dagbok:
”När jag blir stor ska jag bli komiker eller författare.”
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