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Avuncular Pia Juul Hent PDF Forlaget skriver: Avuncular onkelagtige tekster er Pia Juuls niende digtsamling.
Senest udkom Samlede digte indtil videre (2012) og Pia Juuls samlede Noveller blev udgivet i 2013.

Om Noveller:
Pia Juuls nyklassiske noveller er genudgivet i samlebind. De er fine sørgmuntre morsomme spillevende & Det
sproglige overskud er det samme. Pia Juul skriver godt på en sådan måde hvor man læser og så pludselig er

der et ord eller en vending der ved nærmere eftersyn er helt gnistrende - Information  

Om Samlede digte:
Indtil videre har Pia Juul såmænd bare fornyet dansk lyrikhistorie med sin unikke skriftstemme." - Politiken  

"Pia Juuls samlede digte manifesterer her i anledning af hendes 50-års fødselsdag magtfuldt hendes
rummelighed og elegance." Information  

"Indtil videre viser at Pia Juul er noget af det mest særegne der er sket moderne dansk litteratur i et kvart
århundrede." Weekendavisen  
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