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»Nem at læse og vil sagtens kunne læses af de ældste elever i skolen, selv om det primært er en bog for
voksne.«

- Bent Rasmussen, Skolebiblioteket

»Hans bog er velskreven, begavet og uden at være ovenud akademisk både lærd og tankevækkende. En god
guide, et godt afsæt for os mænd til - med skridtbeskytter og skudsikker vest - at turde tale om femikrimi i en

forsamling af kvinder.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

»Gedigen og tilgængelig indføring i den populære genre af nyere dato, der både gennemgår genren og dens
tradition og ser på de særlige nutidige samfundsmæssige vinkler, der kan lægges på den.«

- Kent Skov, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

»Bogen er virkelig morsom at læse, og dens slutninger er overbevisende.«
- Timarit Máls og menningar, islandsk kulturtidsskrift

»En ny genre som kan være svær at få hold på. Frank Egholm Andersens bog giver overblik og er morsomt
skrevet.«

- Anne-Mette Kirkeby, Nordisk Filologi ved Københavns Universitetsbibliotek

»Egholm Andersens bog er skarp og letlæst.«
- Mats Johnson, Göteborgs-Posten

»Jeg tror, at Frank Egholm Andersen har ret i, at femikrimien har fornyet krimigenren. Vi er kommet væk fra
den endimensionelle detektiv, som kun fungerer i et plot. Vi er jo hele mennesker, og hvorfor skulle vores

privatliv og liv i øvrigt ikke kunne hænge sammen med et plot.«
- Elsebeth Egholm i P1 Morgen

»Udmærkede, svalt kritiske intro-bog til genren... hvor mange femikrimier har den stakkels mand ikke udsat
sig for (nogle både på dansk og norsk/svensk!... i sandhed en sportspræstation!«

- Lars Bukdahl, Weekend-avisen

»Han taler om krimien som vor tids folkeeventyr... For 30 år siden forandrede Sjöwall/Wahlöö
kriminalromanen ved at give den et socialistisk sigte. I dag bruger man den samme genre til at diskutere den

moderne kvinderolle.«
- Erika Josefsson, TT, i en række svenske aviser

»Udmærket introduktion... kan sin krimihistorie og er god til at trække linjer og perspektiver tilbage... hans
fremstilling er præget af begejstring for genren... undertegnede føler sig sig godt oplyst og underholdt

undervejs.«
- Per Krogh Hansen, Berlingske Tidende

»Det ultimative opslagsværk... bør findes på alle krimi-fans reoler. Den fortjener også stor opmærksomhed,
når Det Danske Kriminalakademi til sin tid træder sammen og skal uddele hæderspriser. Bogen er en af årets

mest spændende udgivelser.«
- Finn Hansen, Krimi-Cirklen, tidsskrift for spændings- og kriminallitteratur

»Med sine mange gode nærlæsninger tilbyder den fin inspiration til at læse videre og finde frem til god og
nærende spænding.«

- Anton Koch-Nielsen, kochskrimier.dk

»Bogens væsentligste force er Andersens tematisk inddelte gennemgange og vurderinger af over 30 norske,
svenske og danske femikrimiforfattere«
- Martin Kvist Petersen, Bogmagasinet
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