
Indtil videre
Hent bøger PDF

Pia Juul

Indtil videre Pia Juul Hent PDF Forlaget skriver:

Pia Juul - disse (indtil videre) samlede digtes forfatter - bliver 50 år den 30. maj 2012. I den forbindelse
udkommer denne bog, som består af i alt 8 digtsamlinger udgivet fra debuten i 1985 med levende og lukket
til den seneste samling Radioteateret i 2010. Her er med andre ord 25 års poetiske produktion fra Pia Juul.

Pressen skrev undervejs bl.a.:
Sagde jeg, siger jeg (1999)

»Hendes tone er inderlig, varm, skønt samtidig bister og barsk. Hendes stil er enkel og mundtlig, med
velanbragte hints til eventyr, ordsprog, remser og sange. Hun formår at huske os på oplevelser, der gjorde
ondt, og vække den slags længsler, som får én til bare at håbe på mange uger og år endnu til alt, vi endnu

ikke har set: i morgen, bare én chance til.«
- Information

Helt i skoven (2005)
»Pia Juuls nye digte er helt fortvivlende, morderiske gode. Der er ikke så meget at stille op. Løbet er kørt,
sagen er afgjort. . . Pia Juul er helt ubestridt og ubestrideligt god. Hendes nylige noveller i Dengang med

hunden blev universelt tiljublet, og det er vanskeligt ikke at tilslutte sig jublen efter endte læsninger i Helt i
skoven.«
- Politiken

En død mands nys (1993)
»Pia Juuls poesi er vild, inderlig og præcis. Hos Pia Juul er menneskene både dyr og engle, det høje og det

lave findes side om side. Både bordellet og kirken er lige inden for rækkevidde.«
- Politiken

I brand måske (1985)
»Den vigtigste og mest vedkommende lyriker, der længe er kommet frem herhjemme.«

- Poul Borum/Ekstra Bladet
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