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Og ikke nok med det. Mathias Clasen forstår også (i den grad) at formidle stort set alt om tidens mest
populære/læste b&u forfatter - hans bøger, de genrer han beskæftiger sig med og manden selv. Det er flot,

velskrevet, underholdende, researchet, engageret men ikke ukritisk, med et væld af oplysninger og
interessante aspekter. Den guidede tur i Jürgensens litterære univers er opdelt i 3 større afsnit. Først en

præsentation af genrerne: humor, krimi, scf, fantasy med en grundig introduktion til horrorfiktionen, dernæst
en gennemgang af hver enkelt bog med resumé og kommentarer og sidst et længere interview med Dennis
Jürgensen om skriveprocessen, genrer, film, succes, status mv. Sidst et appendix A & B med en gennemgang
af noveller og videre studier, mest hvad angår genrerne. Alt hvad der er brug for at vide om Jürgensen er
sådan set sagt her. Uden overflødig dvælen, men i et sprog med præcise formuleringer og direkte bud til

målgruppen: lystlæseren, underviseren og den studerende. Hvem Mathias Clasen er, står som det eneste hen i
det uvisse - udover at han er født i 78 og kan det dér med formidling af Jürgensens forfatterskab Tænk hvis

også andre forfattere blev udsat for hans behandling!
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