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Avuncular Pia Juul Hent PDF Hvad er en onkel? Et ord, det kan slås op. En onkel er en mand, som er bror til
ens mor eller far, eller som er gift med ens moster eller faster. Kan altså være forbundet med ens familie både

juridisk og genetisk.

Pia Juuls niende digtsamling "handler" om diverse onkler eller snarere onkelagtige skikkelser. De er her i alle
afskygninger og betydninger. Som digtsamling er Avuncular så Juulsk som nogen digtsamling af Pia Juul,

fuld af dybde og dyb humor, gys og gyselige situationer, groteske, finurlige, forbavsende, lette og
melankolske.

Lydbogen er fortalt af Pia Juul selv.

PRESSEN SKRIVER
"Pia Juuls nye digte er særprægede, elegante, humoristiske og bevægende" – Kristeligt Dagblad

 
"Genkendte bogen som endnu en umiskendeligt uforlignelig, vildt underfundig Juul-gave."

- Weekendavisen
 

"Pia Juul er en klippe af papir. Hendes nye digte er anfægtende, morsomme, kokette og uafviselige."
- fem stjerner, Jyllands-Posten
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