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»Øjeblikkets boom for kriminallitteraturen betyder også, at der er kommet et marked for gedigne bøger om
genren.. Tæt på at være en dækkende gennemgang eller i al fald et godt overblik... Flotte illustrationer, der er

med til at gøre bogen appetitlig og tillokkende.«
- Anton Koch-Nielsen, litteraturmagasinet STANDART

»Et godt bud på en kvalitetsvurdering af den danske krimi... rigt illustreret, i stort format og er på sin egen
måde én lang anbefaling af læsestof til den brede læserskare, der elsker at bade i blod, mord, korruption og

nødtørftigt medfølende kriminelle.«
- Kim Toft Hansen, kulturkapellet.dk

»En glimrende gennemgang af både historie og genrer inden for krimien i Danmark.«
- Bogmarkedet

»Herlig læsning og god gennemgang af den danske krimi.«
- Lone Hansen, krimisiden.blogspot.com

»Et indbydende og letlæst værk om den danske krimihistorie fra de seneste 50 år med såvel historie som
aktualitet i analyser og fremstilling.«

 - Torben Wendelboe, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

»Et must for alle krimi-fans... interessant og uhyre informativt værk... flot farverigt udstyr og letlæselige
kommentarer til udviklingen i den danske kriminalroman«

- Finn Hansen, tidsskriftet Krimi-Cirklen

»Der vil kunne udvælges bestemte passager og forfatterportrætter i forbindelse med undervisning, som
passende kan ledsage udvalgte tekster som præsentation af krimigenren. Bogen går i dybden uden at være for

stor en mundfuld.«
- Jakob Høgh Sørensen, Skolebiblioteket
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