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Den danske krimi Frank Egholm Andersen Hent PDF Nedslag i den danske krimi gennem de sidste 50 år,

bl.a. Anders Bodelsen, Poul ørum, Else Fischer, Helle Stangerup, Georg Ursin, Torben Nielsen, Sara Blædel,
Dorph & Pasternak, Dan Turèll, Flemming Jarlskov, Jussi Adler-Olsen, Leif Davidsen, Jan Stage, Morten

Hesseldahl, Gretelise Holm, Elsebeth Egholm, Sissel-Jo Gazan, Anna Grue og tv-serierne Ka´ De li´østers, En
by i provinsen, Smuglerne, Een gang strømer, Strisser på Samsø, Rejseholdet, ørnen og Forbrydelsen 1 og 2.
"Personlige, velskrevne, kritiske, men selvfølgelig kortfattede præsentationer af de forskellige undergenrer og
forfatterskaber, men meget nyttige, når man skal have et overblik over den vildtvoksende kriminallitteratur".
Morten Bagger, Bogmagasinet "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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