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Uden for døren hos Marc-Uwe Kling står en dag en talende kænguru, som gerne vil låne et par ting, så den

kan lave en æggekage. Det viser sig hurtigt, at den mangler alt, inklusiv et komfur. Den installerer sig derfor i
Marc-Uwes køkken. Kænguruen folder sig ud som kommunist, samfundskritiker, nasserøv, romtoppeelsker og

Bud Spencer-fan. Marc-Uwe er, som forfatteren selv, musiker og komiker - og desuden meget passende
Terence Hill-fan! Inden længe er kænguruen flyttet ind, og kaos hærger.

Kængurukrøniken er opbygget af små anekdoter om deres fælles liv i en lejlighed på Kreuzberg i Berlin og
om de mange uhyrlige situationer og indbyrdes diskussioner, de kaster sig ud i sammen. Anekdoterne startede

som radioindslag, som Marc-Uwe Kling selv lagde stemme til. Radioudsendelserne indbragte ham The
German Audiobook Award og The German Radio Award og blev siden udgivet som bøger.

Om forfatteren

Marc-Uwe Kling (1982) er musiker, komiker og historiefortæller. I starten leverede han størstedelen af sine
tekster i form af poetry slam (han er dobbelt tysk mester i 2006 og 2007) og sammen med sit punkband Die
Gesellschaft. I dag er han kendt for sine radioudsendelser og de bøger, som er fulgt i kølvandet, om sit liv

sammen med en kommunistisk kænguru.
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