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Onklerne - og deres fruer Jane Aamund Hent PDF Forlaget skriver: »Onklerne - og deres fruer handler om en
mandetype, og deres fruer, der for længst er uddød. Den er en slags ´Jurassic Park´ befolket af en anden tids
mænd og kvinder, og hvis de genopstod en dag, ville det virkelig være morsomt at være kvinde (og mand)

igen. Vi kunne godt trænge til noget at grine af i disse tider!«
- Jane Aamund.

Jane Aamunds bog Mine onkler - og deres fruer er spækket med interessante, stille, kulørte og karismatiske
eksistenser fra en tid, hvor en mand var en mand og en kvinde en kvinde - og dog!  Mød lille onkel Theodor;
bagermester og gift med charmerende tante Ella, der lever et stormfuldt ægteskab (hvilket onkel Theodor ikke
mærker meget til). Sædelighedsbetjenten onkel Christen, der ligner Clark Gable og er gift med moster Karen,
onkel Johan, der kunne danse både polka, mazurka og vals og svingede et utal af damer uden om sit ægteskab

og ordblinde onkel Viggo, der elskede sin kone, tante Flora, (og sin tyranniske mor) meget højt.
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