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År Trine Juul Hent PDF År handler om tid.

Lidt om den tid, der er.

Lidt om den, der kommer.

Mest om den, der var og aldrig kommer igen.

Uddrag af bogen:

januar er dig og mig

februar er eventuelt lidt for meget musical

marts er en fest med din familie

april er ligpletter, der kom for tidligt

maj er en strandvasker

juni er tysk

juli er en påmindelse om Bilka

august er Congo i Aalborg

september er hjem til Århus

oktober er en nordmand, jeg ikke fortryder

november er tømte æg

december er lys

Om forfatteren:

Trine Juul er født i 1975 i Århus. Hun er mag.art. i Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet med en afhandling
om nordisk dekadencelitteratur, der udkom i 2011 under titlen Kan kvinder se? – om fremstillingen af

kvindeblikket i ældre og nyere nordisk litteratur. Hun debuterede i 2002 med digte i Hvedekorn og har senest
udgivet Nu da det er slut.
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