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Skinnet bedrager Gianrico Carofiglio Hent PDF “…jeg underholdes kosteligt og voldsomt af denne elegiske
og nostalgiske flanør.”
– Bo Tao, Politiken

“Man føler sig hurtigt tilpas i det adstadige tempo og nyder de mange af- og biveje, Guerrieri sender os på, på
gåture i den italienske nat eller ved sandsækken.”

– Berlingske Tidende

“De sexede, humoristiske, vise og balstyriske Guido Guerrieri-krimier er litterære guldæg… Det er stor kunst,
uden at blive højpandet.”

– Jyske Vestkysten.

“Carofiglios bøger om forsvarsadvokat Guerrieri er utrolig stemningsfyldte og samtidig nogle meget litterære
krimier. Carofiglios bøger anbefales varmt, og hvis man synes man har fået ”krimiforstoppelse” af de mange

krimier der ligner hinanden, kan Carofiglio være kuren.”
– Litteratur.dk

”BEGRUNDET MISTANKE er endnu en eminent roman af italienske Gianrico Carofiglio om advokaten
Guido Guerrieri… Det her er stjernegodt. Alle skal læse Carofiglio og opleve, hvorfor krimien kan være stor

litteratur.”
– Mette Strømfeldt, Berlingske Tidende

“Trods den spændende krimigåde glemte jeg nærmest nogle gange, at det er en krimi, jeg læste, så fine er
beskrivelserne af byen Bari og så kraftig er duften af cappuccino.”

– Fyns Amts Avis
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