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Mordisk familjebok Jan Broberg Hent PDF Enligt författaren kan Mordisk familjebok liknas vid en
generalstabskarta. Alltså en karta som ska orientera läsaren i den numera nära nog oöverskådliga

deckarlitteraturen. Så var det inte precis i 1900-talets början då genren föddes, och det är där boken tar
avstamp. Broberg presenterar nämligen de sju författare som han anser har haft mest betydelse för

deckargenrens utveckling under 1900-talet. Boken är ett försök att följa upp den oerhört snabba tillväxt som
pågått sedan författarens första genomgång av deckargenren gjordes 1964.

"Broberg vaktar deckaren som Mimer vishetens brunn. Mordisk familjebok är en skattkista till uppslagsbok."
– Expressen

Jan Broberg (1932-2012) var en svensk litteraturkritiker, författare och litteraturhistoriker. Broberg var en av
Sveriges främsta deckarexperter och medgrundare av Svenska Deckarakademin 1971. Broberg skrev cirka 25

böcker under sin livstid samt var redaktör för ett stort antal deckarantologier.
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