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"Som de to foregående værker et must for alle krimifreaks og andet godtfolk. Det er især også for helt nye
læsere et værk, hvor man kan få gode oplysninger om, hvad der p.t. oppe i vælten og med masser af titler,
som kan anbefales. Den metier med at komme med nye betragtninger må han hellere end gerne fortsætte

med." Finn Hansen, Krimi-Cirklen.dk

“Andersens bog er grundig god at blive klog på. Han ved en masse om krimier og kommer godt ud i
hjørnerne af alskens udgivelser i den dur og mol. Hans tese er, at især den nordiske krimi er livsstilsromaner
og mainstreamlitteratur i diverse forklædninger... “Forklædt som krimi” er både frugtbart diskutabel og

velbjærget informativ”, Bo Tao Michaëlis, Politiken.

"Henvender sig generelt til de mange, der selv læser mange krimier. Her vil den almindelige læser kunne få
sig et indblik i, hvorfor vi er så interesseret i litteratur om mord, blod og lemlæstelse. Men Andersen har et så
godt overblik over genren, at bogen også - trods sine stedvist lidt for lette løsninger - er en fornøjelse at læse
for krimieksperter, der blot ønsker at komme tættere på en storgenre. Krimien er en genre, der er lidt som vådt
sæbe: Så snart vi synes at have fået godt fat om den, glider den os af hænde. Forklædt som krimi kan hjælpe

med at holde fast lidt længere", Kim Toft Hansen, kulturkapellet.dk

"Henvender sig til læsere med faglig interesse i krimien som genre, men kan også læses af entusiastiske
krimilæsere, der søger ny inspiration... stoffet formidles fint i korte afsnit og i et direkte og fortællende

sprog... aktuel bog om kønnets betydning i den forklædte nordiske krimi", Dorte Tissot Hansen,
lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

"En interessant bog... forsøger at tage temperaturen på de sidste 10 års kriminalromaner, og hvor han på
glimrende vis skelner mellem deciderede krimier, thrillere og spændingsbøger", Jannik Lunn, bogpusheren.dk

"En rejse, som er guld værd for de mere nye krimilæsere, der er blevet bidt af genren. Her får de en bred
orientering af en mand, der ved en masse og kan sit stof til fingerspidserne... god som oplagsbog og som et
kompas til at navigere i en genre, der både i Norge, Sverige og Danmark eksploderer i disse år". Holger

Ruppert, Lokalavisen Frederiksberg
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