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Juleevangeliet Jakob Brønnum Hent PDF Forlaget skriver: Juleevangeliet er vanskelig at genre bestemme.
Brønnum laver en læsning af det juleevangelium vi alle kender så godt, hvor han bruger alle greb i sin skæve,

humoristiske, subtile og psykologiske gendigtning. 

Vi kommer ind i hovedet på Kejser Augustus og lider med den højgravide Maria på æselryg og bringes helt
ned i substansen på den spektakulære begivenhed for 2000 år siden.

»´Betlehem and all that jazz´ er for enhver, der har brug for en sidelæns tilgang til den der jul ."Den eneste
måde at tælle folk systematisk på / var at få dem til at henvende sig i deres fødeby / for at blive skrevet op

som levende og endnu ikke døde, / de havde hverken computer eller telefon på det tidspunkt, og posten / var
heller ikke dengang til at stole på.« (uddrag)
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