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TEKST JANNIK LUNN   

AKTUEL THRILLER MED NY 
SPÆNDENDE HOVEDPERSON

ANMELDELSE  Hovedpersonen i Eva Maria 
Fredensborgs Den tavse røver, afhørings-
leder Nadia Elmkvist, er med i Det Fæl-
lesskandinaviske Akademi for Gernings-
mandsprofilering. Lederen af Akademiet 
Conrad Løwe får en stor mulighed for at 
afprøve sin eliteenhed, da der er bud ef-
ter aspiranterne i forbindelse med en sag 
omkring en brutal hjemmerøver, som hu-
serer i et kystområde, Härnösand, nord 
for Stockholm. Her har dele af lokalbe-
folkningen deres helt egen teori om, hvor 
røveren skal findes. Der ligger nemlig et 
krydstogtsskib Ocean Gala for anker tæt 
på kysten med 1.800 asylansøgere om-
bord. 

Nadia og de øvrige aspiranter får be-
sked på at arbejde tæt sammen med deres 
kontakt hos det lokale politi, enspænde-
ren Hampus Cedergren, og får samtidig 
at vide, at hvis de handler på egen hånd, 
vil det betyde øjeblikkelig hjemsendelse. 
Nadia kommer ret hurtigt på kollisions-
kurs med Hampus, der synes, at hun går 
alt for hårdt til hjemmerøverens ofre i 
sine afhøringer. Når hun afhører på den 
måde, er det bl.a. fordi, hun har mistanke 
om, at ofrene ikke fortæller hele sandhe-
den, og i den forbindelse finder hun ud 
af, at flere af røverierne har resulteret 
i, at røveren også tog både sorte og blå 
penge, som blev opbevaret på hemmelige 
steder. Blå penge er de beløb, som hver-
ken skattevæsnet eller ofrenes hustruer 
har nogen viden om. 

Efterhånden er indbyggerne i Här-
nösand så utrygge, at det resulterer i tal-
rige henvendelser til politiet, og det kul-
minerer, da en ældre mand kommer til at 
skyde sin søn i den tro, at det er røveren, 

som er på vej ind i hans hus. I begyndel-
sen er der ikke nogen, der har hørt røveren 
sige noget, og det resulterer i, at mange 
tror, at det er en asylansøger fra skibet, 
der står bag røverierne. Og det resulterer i 
mange demonstrationer anført af en lokal-
politiker Gunnar Berglund, der foruden 
at være racistisk ikke forsømmer nogen 
lejlighed til at fortælle politiet, hvordan 
de skal udføre deres arbejde. Midt under 
opklaringsarbejdet bliver Ocean Gala kap-
ret og stævner ud fra kysten, og så skal 
der vist ikke røbes mere her. Tilbage står, 
at Eva Maria Fredensborg har formået at 
skrive en både aktuel og hyperspændende 
thriller, hvor fremmedfjendskheden viser 
sit grimme ansigt, og ifølge bagsidetek-
sten er det kun første bog i en serie om 
Akademiet og Nadia Elmkvist. Jeg glæder 
mig allerede til det næste bind.

jl@kbhavis.dk

Eva Maria Fredensborg

Den tavse røver

389 sider

People’sPress TLF.: 5325 8920
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Frisør Dorte
Fredericiagade 14
Tlf.: 33 32 12 64
Mobil:  26 70 71 58

Bemærk ny adresse!

   m/k klip

280,-

Majbrit Hjelmsbo

U-vending og andre retningsskift over tid

Digte, Forlaget Ravnerock

TEKST CAMILLE BLOMST       FOTO TORBEN DRAGSBY

SÆTTER ATYPISKE ORD 
PÅ TYPISKE TANKER

ANBEFALING  Digter er en ubeskyttet 
titel, og vi kan allesammen digte, men 
der er humbugmagere i den ene ende 
af skalaen og dem, der fortryller os 
med poesi i den anden ende. Majbrit 
Hjelmsbo er digter, og hun er original, 
fordi hun ser digte i alt. 

Et par af digtene i denne digtsam-
ling er simpelthen standardskrivelser 
(eller parodi på samme) fra det offent-
lige, som hun har valgt at sætte gra-
fisk op som digte, og pludselig er det 
sure afslag blevet til kunst, sådan kan 
man nytænke verden. 

“Udsat”: “Understøttende indsats 
udsat / Ingen sikker forventning / om 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet / 
inden for det i loven angivne antal / 
uger/ Prognosen usikker / virkningen 
af medicinsk behandling / afventes 
/ hvorfor / sygedagpenge indstilles”. 

Ømme øjeblikke
“U-vending og andre retningsskift 
over tid” tager blandt andet læseren 
med tilbage i barndommen med nogle 
fine almenmenneskelige digte om pi-

gelivs vendinger på legepladsen i frik-
varteret eller fritiden. Videre til kær-
lighedens vendepunkter, der ikke må 
blive parkeringer. Majbrit Hjelmsbo 
viste i sin digtsamling “Ovenfra og 
ned”, at hun har blik for at skrive sen-
suelt om flirten, her handler det mere 
om kærlighedslivet mellem voksne. 
Det er klart fortalt i dette indrammede 
ømme øjeblik: “Vi er ikke de samme / 
som dengang / giver / din tørre hånd / 
et lille klem / i tavs / taknemlighed / 
for din deltagelse i / rejsen”. Et varmt 
lille glimt af hverdagen mellem to for-
bundne. 

Leger med sproget
Digtsamlingen kan det, en digtsam-
ling skal kunne, den reflekterer og sæt-
ter refleksioner i gang hos sin læser. 
Fra digtet “Ulidelig medlidenhed” er 
her et citat, der både viser tankerne og 
måden, der leges med sproget, som er 
digterens redskab, ingrediens og kryd-
deri: “Hvor er den krog / der kan bære 
det / ubærlige / hvor er det stof / der 
kan sløre / smerten”. 

Skærer ind til benet
Majbrit Hjelmsbo leger ikke bare med 
sproget, hun er også en ordslagter. 
Hun skærer ind til benet. I flere af dig-
tene står velvalgte ord helt fritskrabet 
og fortæller mere end en lang kludret 
sætning ville kunne. Apropos kød, så 
har hun med lethed og overskud om-
dannet fremgangsmetoden til frem-
bringelse af en rullepølse til et digt. 
Fagsprog i digte bliver ikke bare mor-
somt og legende, det bliver, ligesom 

når kvinder danser på en scene iført 
smoking, lidt sexet. 

Nærvær i hverdagen
Et eksempel på et stramt digt, der 
er barberet ind til sprogets kerne, er 
digtet “Uden titel”: “Uskyldens øjne / 
skylder ingen / forklaringer / intet - 
/ observerer kun / undrer sig højest”. 
Et andet eksempel på evnen til at lade 
sproget skabe digtet er legen med or-
det husfred i digtet “Uventet kvitte-
ring”: ”Den blodrøde husfred, der / 
ikke desto mindre / skaber / farlig / 
uro / hvis først den går / ud.” Det er 
helt sikkert aldrig skrevet før, og det 
kan være en kvalitet i sig selv. Mange 
digte læner sig op ad hinanden og ef-
teraber en tone, en guru har slået an. 
Sådan har det altid været, derfor er 
det forfriskende med en fugl, der tør 
pippe med sit eget næb.

Med husfreden kan man tale om 
nærvær hentet i hverdagen, tænkt og 
observeret af en nysgerrig kvindelig 
digter med øjne og ører åbne for ord 
og billeder, der trænger til at blive til 
digte. 

cb@kbhavis.dk

HavnensFodterapi.dk
   Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi: 
Sportsskader, indlæg og massage.

Statsautoriseret fodterapeut  
Rikke G.F. Carlsson

Tjek hjemmesiden og book  
online, når det passer dig.

Vester Voldgade 106,
1552 København V

FORSIDE
FOTO
IKKE TILGÆNGELIGT
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ANBEFALING Knud Simonsen, der 
tidligere har skrevet en trilogi om 
Danmark under Besættelsen, er nu 
aktuel med Guldsmugleren fra Gil-
leleje, der har fiskeren Helge Brink 
Andersen som hovedperson. Han er 
ved romanens begyndelse ansat som 
bedstemand på kutteren Dagmar, 
der bl.a. hjælper jøder over sundet 
til Sverige. Det er i krigens sidste år, 
og da en nidkær politimand, Nero, og 
hans kollega TykkeLeif, der er kendt 
for sine nazisympatier, gerne vil kon-
trollere lasten på kutteren, kommer 
det til et skænderi, hvor Helge giver 
Nero en uppercut, så han falder i hav-
nen. For ikke at blive straffet cykler 
Helge til Gilleleje, hvor han flytter ind 
i Villa ”Petro” og ender med at købe 
sin egen fiskekutter ”Gloria”. Her va-
rer det heller ikke længe, før Helge og 
hans makker BedsteBørge er i gang 
med, foruden at fiske, at fragte jøder 
til Sverige, men så begynder de også 
at fragte returgods med fra Sverige 
i form af våben til modstandsbevæ-
gelsen. 

Inden én af disse sejladser går to 
tyske soldater ombord på Gloria, hvor 
de begynder at tæske løs på den gamle 
mand, der skal til Sverige, men det 
lykkes for Helge at skyde begge ty-
skere, og ude på Øresund bliver de to 
lig pakket ind i garn med blylodder 

hægtet på, inden de får deres grav ude 
på det dybe vand. 

Besættelsestidens værnemagere i ef-
terkrigstiden.
Da krigen slutter i 1945 er det forbi 
med de givtige transporter, og så 
kommer en katastrofe for folk, der 
som Helge har tjent godt med sorte 
penge, nemlig pengeombytningen. 
Efter at være blevet snydt af en smart 
plattenslager, får Helge kontakt til 
møbelhandler Johannes Linde, der 
fra sin forretning på Gammel Kon-
gevej styrer det sorte marked i Kø-
benhavn sammen med Svend Aage 
Hasselstrøm, og de har brug for én 
til at transportere smuglervarer over 
Øresund. Det drejer sig om smugler-
gods som cigaretter og spiritus samt 
brillanter og guldbarrer. Og Linde og 
Hasselstrøm, der senere blev hoved-
personer i den såkaldte Edderkop-sag, 
har helt styr på den del af politiet, 
der er modtagelige for bestikkelse. Da 
fx den nye statsadvokat Carl Madsen 
bliver lidt for besværlig for Besættel-
sestidens værnemagere, inviterer de 
ham på en frokost på Paghs Vinstue 
under dække af at ville videregive 
oplysninger til ham, og under denne 
frokost drikker de ham fuld, kommer 
et pulver i hans øl, som opkvikker 
ham, og adviserer færdselspolitiet, 

som stopper ham på Vesterbrogade 
ved Hovedbanegården, og så er Mad-
sen færdig som konstitueret statsad-
vokat. Helge går heller ikke af vejen 
for at hjælpe en tysker til Sverige be-
talt med guldmønter, hvor Nysven-
ska Rörelsen med hjælp fra Ingmar 
Kamprad sørger for den videre trans-
port til Sydamerika. Ved den vigtig-
ste sejlads, hvor Helge skal fragte det 
såkaldte ”jødeguld”, som tyske office-
rer havde tilegnet sig, til København, 
hvor Linde er aftager, havarerer kut-
teren og går til bunds, mens Helge 
reddes ombord på et andet skib. Den 
forklaring tror Linde imidlertid ikke 
på, og et par dage efter kommer nogle 
af Lindes håndlangere til Gilleleje, så 
Helge bliver nødt til at flygte og skabe 
sig en helt ny levevej.

Historisk roman eller fri fantasi?
Resten må læserne selv finde ud af i 
denne meget underholdende roman, 
hvor man møder mange spøjse folk 
som fx de letlevende damer Duske-
Ditte og SpjætMarie, for ikke at tale 
om personer fra det virkelige liv som 
modstandsmanden Sven Aage Geis-
ler, chefredaktør Leif Hendil, Ekst-
raBladet, Prins Axel samt filmpro-
ducenten Henning Karmark med den 
nazistiske fortid og fiskeeksportør Si-
gurd Espersen, Skagen. I bogens ef-

terskrift fortæller Knud Simonsen om 
en frokost i Gilleleje, i det sommerhus 
som Helge købte i 1952, og som i dag 
ejes af hans børn i fællesskab, og her 
fortæller Helges børn og stedbørn om 
deres far og hans liv. Om det er rig-
tigt, eller om forfatteren har digtet 
den slutning, er jeg ikke i stand til 
at bedømme. Måske var Helge Brink 
Andersen en virkelig person, som her 
har fået fortalt sin historie, eller også 
er det hele noget, Knud Simonsen har 
fundet på, men ét står fast: Det er 
en helvedes god roman, som fortjener 
mange læsere.

jl@kbhavis.dk

Knud Simonsen

Guldsmugleren fra Gilleleje - En dokumenta-

risk roman om storsmugleriet i 1940’erne

331 sider. Hovedland

STORSLÅET ROMAN 
MED BAGGRUND I 1940’ERNES VIRKELIGHED

TEKST JANNIK LUNN



19APRIL 2019 ÅRGANG 14 KBH K

TEKST JANNIK LUNN  

TEKST JANNIK LUNN  

ENDNU EN PERLE AF EN 
SPIONROMAN FRA FORLAGET OLGA

NYT MESTERVÆRK 
FRA CHRISTINA 
HESSELHOLDT

ANMELDELSE  Hvis man ikke ved, hvad en slag-
tehest er, så skal man læse Mick Herrons frem-
ragende Slagteheste, der netop er udkommet 
på det nye lille kvalitetsforlag Olga. Slagtehe-
stene, der holder til i Slough House i London 
under den excentriske Jackson Lambs ledelse, 
er spioner fra den engelske efterretningstjene-
ste MI5, der har dummet sig, hvorefter de er 
taget ud af operationel tjeneste og overflyttet 
til det forfaldne hus i den nedslidte del af den 
engelske hovedstad. 

Hovedpersonen River Cartwright skulle 
skygge en potentiel bombemand i den engel-
ske undergrund, men da hans mission mis-
lykkedes, var resultatet, at en masse uskyl-
dige mennesker mistede livet på King’s Cross. 
Når River ikke blev smidt helt ud af efterret-
ningstjenesten, skyldtes det, at hans bedste-
far havde været en legendarisk agent indenfor 
tjenesten. Bureaukraten Diana Taverner, også 
kaldet Lady Di, der indtager en ledende rolle i 
MI5, deltager i en opslidende magtkamp med 
Jackson Lamb, da der pludselig bliver brug 
for både agenter og slagteheste, idet en ung 
mand, Hassan Ahmed, hvis bedsteforældre 
kom til England fra Islamabad i begyndel-
sen af 1970’erne, er blevet kidnappet og i film 
på internettet bliver truet med offentlig hals-
hugning. Det bliver et kapløb imellem MI5 
og River Cartwright og hans medslagteheste 
at finde frem til Hassan og forhindre, at han 
mister hovedet. 

Det og de forskellige magtkampe handler 

resten af bogen om, hvor man sideløbende føl-
ger bortførernes flugt med deres fange og selve 
opklaringsarbejdet. Slagteheste er en helt an-
den slags spionroman fuld af både dramatik 
og underspillet tør humor. Heldigvis er der al-
lerede udkommet fem bind om den arrogante 
og ofte pruttende Jackson Lamb, og mens Slag-
teheste er første bind på dansk, glæder jeg mig 
allerede til at læse de næste bind i dansk over-
sættelse. Stor tak til Forlaget Olga for en virke-
lig original udgivelse.

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Til trods for, at 
Christina Hesselholdts Virgi-
nia is for lovers handler om 
et dobbeltmord, er det ikke en 
kriminalroman. I 1985 blev 
ægteparret Nancy og Derek 
Haysom myrdet i deres hjem 
i Virginia i USA. Både datte-
ren Elizabeth og hendes tyske 
kæreste Jens Söring blev efter 
en lang retssag dømt for mor-
dene. Elizabeth fik to gange 45 
års fængsel for sin medskyld, 
og Jens fik to livstidsdomme. 
Imidlertid ændrede Jens sin 
forklaring om, at det var ham, 
der var morderen, til, at det 
var Elizabeth, der muligvis 
sammen med en eller to an-
dre havde begået mordene. 

Begge sidder altså nu i 
fængsel i mange år endnu, 
men det er ikke spørgsmålet 
om, hvem der begik mordene, 
som interesserer fortælleren, 

der kalder sig Mr. Up Front. 
Sammen med én, der bliver 
kaldt Hjælperen, forsøger han 
at kortlægge perioden op til 
ugerningen, og hvad er hans 
bevæggrund for det? Måske 
forelskede han sig i Elizabeth 
under retssagen. Langsomt 
får man at vide, hvordan de 
dominerende forældre opdra-
gede Elizabeth, og hvordan 
hun også blev seksuelt udnyt-
tet af sin mor, der heller ikke 
undlod at flirte med Jens som 
en anden Mrs. Robinson, da 
han kom ind i billedet. 

Virginia is for Lovers er 
fyldt med litterære henvisnin-
ger, og det er en helt igennem 
fortryllende roman, der bl.a. 
er båret af Christina Hessel-
holdts flotte sprog. 

jl@kbhavis.dk

Mick Herron

Slagteheste

Oversat af Allan Hilton Andersen

367 sider. Forlaget Olga

Christina Hesselholdt:

Virginia is for Lovers

189 sider

Rosinante
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ANBEFALING Da Joe Thorne, der er ho-
vedperson i C.J. Tudors Dengang An-
nie Thorne forsvandt, vender tilbage 
til den lille by Arnhill i nærheden af 
Nottingham, er det for at tiltræde en 
stilling som skolelærer på den skole, 
Arnhill Academy, hvor han selv gik 
mange år tidligere, kan han med det 
samme mærke, at han ikke er velkom-
men i byen. Skolesekretæren Miss 
Grayson er den samme, som da Joe 
var skoledreng, mens skoleinspektø-
ren, Harry Price, er ny. Grunden til 
at der er blevet en stilling ledig er, 
at hans forgænger Julia Morton be-
gik selvmord, efter at hun havde slået 
sin søn Benjamin ihjel. Og det hus, 
hvor ugerningen foregik, overtager 
Joe. Under sin ansættelsessamtale er 
Joe ikke helt i overensstemmelse med 
sandheden, da han fortæller, hvorfor 
han forlod Stockford Academy, men 
det kan én af hans kolleger oplyse.

Joe var nemlig besat af spilledjæ-

velen, og hans afsked med Stockford 
skete samtidig med, at alle pengene 
forsvandt fra skolens pengeskab. Det 
har Joe dog en god forklaring på, og 
der blev heller ikke rejst nogen politi-
sag i den anledning. Imidlertid skyl-
der Joe stadig en større sum penge til 
én, kaldet Den Fede. 

Finurligt plot
Mange af eleverne på Arnhill Aca-
demy er børn af Joes tidligere skole-
kammerater, bl.a. Jeremy, der er søn 
af magtfulde Stephen Hurst, der også 
sidder i skolens bestyrelse. Noget, der 
bliver ved med at rumstere hos Joe, 
er erindringen om, hvordan hans el-
skede lillesøster Annie forsvandt, for 
senere at dukke op – fuldstændigt 
forandret, uden at hun dog ville for-
tælle, hvad der var sket. Senere bliver 
Annie sammen med deres far dræbt 
ved en bilulykke. En dag får Joe en 
mail, hvor der står: ”Jeg ved, hvad der 

skete dengang med din søster. Det er 
begyndt at ske igen.” Mens Joe på et 
tidspunkt bliver opsøgt og gennem-
banket af Den Fedes gorillaer, er der 
tilbageblik på dengang, Joe og hans 
kammerater kravlede ned i en ned-
lagt mine, hvor de fandt en slags ka-
takomber med masser af skeletter. 

I resten af romanen kan man si-
deløbende følge både den nutidige 
udvikling, og hvad der skete i Joes 
barndom, indtil den dramatiske og 
blodige slutning. Som i C.J. Tudors 
forrige roman Kridtmanden, er det 
endnu en gang lykkedes for hende 
at konstruere et finurligt plot, hvor 
man skal holde tungen lige i mun-
den for ikke at falde af i svinget. Og 
så har hun fine små citater med som 
fx ”En klog mand tæller aldrig sine 
høns, før han har slået den sidste 
ræv ihjel.” Hvis man har det dårligt 
med at læse om kryb som edderkop-
per og biller, skal man måske und-

lade at læse Dengang Annie Thorne 
forsvandt, men så finder man heller 
ikke ud af hvem Den Fede er. Altså 
en varm anbefaling!

jl@kbhavis.dk

C.J. Tudor

Dengang Annie Thorpe forsvandt

Oversat af Ninna Brenøe

351 sider. Gyldendal

FIN ENGELSK KRIMI MED 
ET FINURLIGT PLOT

TEKST JANNIK LUNN
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St. Kongensgade, Kbh. K. Herskabeligt og lyst kontorlejemål beliggende 
på 3. sal med udsigt over Landgreven. Ejendommen er en del af 
bygningskomplekset Sankt Annæ Passage, som fører til Bredgade. 
Lejemålet består 3 storrumskontorer og 4 2-mandskontorer samt toiletter 
og køkken. Lejemålet er flot indrettet med mahogni gulve og døre med 
flotte udskæringer. Et lejemål der fremstår særdeles præsentabelt. 

Ejendommen er centralt placeret i forhold til P-huse og offentlig transport. 

266 m² kontorer á kr. 1.500 pr. m² årligt

KONTORER UDLEJES. KBH. K

Tlf.: 38 76 06 36  │  kr@europroperty.dk 
St. Kongensgade 25F, 1260 København K. www.europroperty.dk

Med et fleksibelt fritids- eller deltidsjob hos os, kan du 
omdele reklamer og aviser op til 4 dage om ugen.

SØG JOB PÅ: BLIVOMDELER.NU  
ELLER KONTAKT OS PÅ 7010 4000 

BRUG FOR  
LIDT EKSTRA TIL  
HVERDAG, FERIE 
ELLER FRITID?

”… Jeg supplerer  

min SU. Jobbet giver 

penge til sjov””… Jeg tjener  
mine egne penge  
og bestemmer selv”

BESTEM SELV
HVORNÅR PÅ DAGEN 
DU VIL ARBEJDE 
INDENFOR VORES 
DEADLINE

FRITIDSJOB
OMDELING 1-2  
GANGE OM UGEN

DELTIDSJOB
OMDELING OP TIL
4 DAGE OM UGEN

TEKST JANNIK LUNN  

VIRKELIGHEDSNÆR 
SPÆNDINGSROMAN 
AF INTERNATIONAL KARAT

ANMELDELSE  I Thors hammer, 
der er Rasmus Dahlbergs tredje 
bind om Pandoracellen, bliver Jo-
nas Kvist fra Beredskabsstyrelsen 
sammen med eksperterne i Pand-
oracellen sendt til Island, hvor de 
skal deltage i en katastrofeøvelse, 
der hurtigt viser sig at blive til vir-
kelighed, da vulkanen Katla går i 
udbrud. Det er på kystvagtskibet 
Thor, at Jonas og Pandoracellen 
tæt følger den dramatiske udvik-
ling, hvor lavastrømme og giftige 
gasser truer, og hvor en askesky 
igen truer luftfarten over hele 
Europa, som det skete i 2010, da 
et andet vulkanudbrud med ef-
terfølgende askeskyer lammede 
al europæisk flyvning i over en 
uge med ufattelige tab for flysel-
skaber, lufthavne og ikke mindst 
for i tusindvis af rejsende. Som 
om det ikke er nok iværksætter 
en afdelingsleder i Forsvarets Ef-
terretningstjenestes Center for 
Cybersikkerhed, Cathrine Mo, 
samtidig et slags virusangreb, 
der lægger al elektronisk kom-
munikation i Island ned, og det 

gør hun udelukkende for at pleje 
egne interesser. 

I det hele taget følger den ene 
intrige den næste samtidig med, 
at Jonas hvirvles ind i et islandsk 
familiedrama, som får uoverskue-
lige konsekvenser. Thors hammer 
er en hamrende spændende kon-
spirationskrimi, hvor magtfuld 
kinesisk indblanding i islandske 
forhold også indgår, hvilket virker 
meget troværdigt, når man tæn-
ker på den rolle kineserne fx har 
forsøgt at blande sig i grønlandske 
forhold på. Rasmus Dahlberg har 
sin research i orden, selv har han 
været gæsteforelæser i kontrafak-
tisk historieskrivning hos den da-
værende universitetslektor Gudni 
Th. Johannesen, der i 2016 blev 
valgt til Islands nye præsident, 
og som i øvrigt optræder i hand-
lingen i Thors hammer. Man kan 
roligt læse den fascinerende thril-
ler, selvom man ikke har læst de 
to foregående bind, hvad jeg ikke 
har. Der er tale om spændingsro-
man af international karat.

jl@kbhavis.dk

Rasmus Dahlberg

Thors hammer 

– en sag for Pandoracellen 

339 sider

Turbine



22 	 APRIL	2019	ÅRGANG	14NYHEDER		|		OMTALE 	|		ANMELDELSERBYENS BØGER

TEKST JANNIK LUNN 

NORSK SPÆNDING FRA ØVERSTE HYLDE

ANMELDELSE  Jeg fik ikke læst Jan-
Erik Fjells Skyggerummet, da den 
udkom på dansk i 2013, men det 
har jeg fået indhentet, nu da paper-
backudgaven er udkommet. Det er 
en mordsag, hvor en ældre skolelæ-
rer, Viggo Holm, bliver myrdet, men 
inden da har man læst om en litau-
isk småkriminel, Bernandas Miel-
kos, der skal bringe en forseglet last 
til Norge via Sverige. Imidlertid duk-
ker modtageren aldrig op, og da Ber-
nandas bryder forseglingen til det, 
han tror er narkotika, opdager han, 
at han har smuglet to små drenge til 

Norge. Han burde have vidst, at det 
ikke var narko, han kørte med, for 
ved den dansk-svenske grænse rea-
gerede politiets narkohunde ikke, 
mens Bernandas sad bag rattet og 
var ved at skide grønne grise over, 
hvad grænsepolitiet ville finde. 

I Norge er Anton Brekke sammen 
med sin kriminalassistent Magnus 
Torp blevet sat på mordsagen, og ef-
terhånden viser det sig, hvordan der 
er en sammenhæng imellem mord-
sagen og indsmuglingen af de to 
drenge, specielt da politiet begynder 
at grave i den myrdede skolelærers 

fortid. Da Bernandas Mielkos må 
melde tilbage til den russiske gang-
sterboss Doskino fra det kriminelle 
netværk på Balkan, at der ikke er no-
gen at aflevere lasten til, bliver han 
beordret til at skaffe de to drenge af 
vejen, men det har han ikke lyst til, 
og nu bliver der sat kræfter i gang 
med den hensigt, at få ham til at 
makke ret. 

Sideløbende med, at man er til-
bage i Østeuropa, følger man også 
Anton Brekke og kompagnis arbejde 
med at opklare den norske mordsag, 
og hvordan det fører frem til Skyg-

gerummet, som har givet titel til ro-
manen, det må man læse sig frem 
tid. Foruden, at man også hører om 
Anton Brekkes tumultariske privat-
liv, får man også historien om, hvor-
dan Magnus Torp bliver overflyttet 
fra en triviel opgave hos ordenspoli-
tiet, hvor han tog imod anmeldelser 
om stjålne mobiltelefoner og tegne-
bøger, for at oprette en anmeldelse, 
hvorefter sagerne blev sendt videre 
til afdelingen for straffesager, hvor 
kontordamen havde fået bemyn-
digelse til at stemple formularen 
”henlagt”, næsten samtidig med, at 
den kom ind ad døren. Jan-Erik Fjell 
skriver godt, og jeg glæder mig til at 
læse flere krimier om Anton Brekke. 

jl@kbhavis.dk

Jan-Erik Fjell

Skyggerummet

Oversat af John Jensen

459 sider. People’sPress
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Er du pensionist i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle 
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet i hverdagen? Så kom ind og 
besøg os i Samlingspunkt Indre By, Huset i Magstræde. Samlingspunktet har 
lige fejret 4 års fødselsdag i vores hyggelige lokaler på 2. sal. Vi tilbyder bl.a. 

Et medlemskab koster: kr. 200,- pr. kvartal. Det inkluderer film, arrangemen-
ter, aktiviteter, kaffe, the ad libitum, frugt eller småkager. Der er frokost en 
gang om ugen, for et lille symbolsk beløb. Dog vil der i nogle tilfælde være 
en egen betaling på særlige ture (f.eks. Entre). Udover en masse spændende 
steder i København har vi bl.a. været på tur til Tyskland, Århus, Sverige, Møn, 
Odense, Thy, Helsingør og Køge. 
Kom og besøg os i vores hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlings-
punktet i: Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 København K. 
Kontingent indbetales på konto nr.: 5321 0249564 
Åbningsdage: Man., tirs. og tors. Kl. 10.30-15. Kontakt: Projektleder Jo-
sephine eller Helle på tlf.: 60 57 07 69/60552353. Læs mere på: www.sam-
lingspunktindreby.dk, mail: samlingspunktindreby@outlook.dk Læs mere på: 
www.samlingspunktindreby.dk

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

• Fællesspisning, socialt samvær/

netværk og Bridge 

• Guidet rundvisninger i Danmark, 

dog primært København. 

• Film i vores egen biograf, filmpro-

duktion, hjælp til it.

• Foredrag og Politisk debat• Ture ud 

af huset med overnatning. 

• Morgengymnastik, malerworkshop 

og hobby aktiviteter 

OSV... Det er kun os selv, der sætter

grænser! 

APRIL
Tors. D. 4: Malerworkshop, hygge og samvær.
Man. D. 8: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, film og hygge
Tirs. D. 9: Vi mødes i Storm 20 (Stormgade 20) kl. 10.30, hvor vi får en rund-
visning på det nye Bymuseum. Efterfølgende køber vi indisk mad med tilbage 
til Huset, hvor vi spiser frokost. Pris 45 kr. Tilmelding og betaling inden d. 4 
april kl. 12.
Tors. D. 11: Generalforsamling og frokost
Man. D. 15: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, film og hygge
Tirs. D. 16: Påskefrokost kl. 11.30 i Dalle Valle på Axeltorv 4. Frokost 100 kr. 
inkl. snaps, isvand, samt frit valg af en 50 cl. Øl/vand/juice eller cool drinks. 
Hvis vejret er godt drikker vi kaffe på Hotel Danmarks tagterrasse. Tilmelding 
og betaling inden d. 8 april kl. 12.
Tors. D. 18:  Skærtorsdag LUKKET
Man. D. 22: 2. påskedag LUKKET
Tirs. d. 23: Danmark spiser sammen. Kl. 12 mødes vi i Lysthuset v. Kulturhu-
set Islands Brygge, Islands Brygge 18. 75 kr. (Se program) Tilmelding inden d. 
9 april (først til mølle)
Tors. D. 25: Hobbyværksted, hygge og samvær
Man. D. 29: Mulighed for morgengymnastik, kl. 12.30 har vi EU oplæg af 
Peter Fergo, kaffe og kage. Tilmelding senest d. 15.4
Tirs. D. 30: Vi skal besøge Orlovmuseets byggelaug på Holmen og måske op i 
mastekranen. Byggelauget bygger modelskibe til museet som nu er flyttet til 
Krigsmuseet (tøjhusmuseet) det er det gamle fængsel for Holmens soldater 
og der er en fængselsgård og vi kan se de gamle fængselsceller. Vi mødes kl. 
11.45 ved mastekranen på holmen og har mulighed for at spise frokost i kan-
tinen. Eller man kan mødes inde i fængslet -bagved mastekranen kl. 12.45. 
Tilmelding inden 26.4.19 Adr. A. H. Vedels Pl., 1439 København

TEKST JANNIK LUNN  

SPÆNDINGSROMAN 

FRA AFRIKA
ANMELDELSE  Kim Højgaard Ras-
mussen, der tidligere har skrevet 
to spændingsromaner, som fore-
går i Afrika, Flammetræet og Flo-
den, har i sin tredje bog om Frank 
Grabowski, Kuppet, ladet sin ho-
vedperson sende til Mali og Bur-
kina Faso fra sit faste Afrika-kon-
tor i Arbidjan i Elfenbenskysten. 
Grabowski er ansat af medici-
nalvirksomheden Rockwell-Levy, 
der fremstiller den antiretrovi-
rale ARV-medicin til behandling 
af hiv-positive, og sammen med 
sin kollega Peter Johansen skal 
de i Mali have et møde med lan-
dets sundhedsminister med hen-
blik på det videre samarbejde. Da-
gen efter dette møde begynder et 
statskup i Mali, og sundhedsmini-
steren flygter hen til Franks hotel, 
hvor han forsøger sig at skjule sig 
på Franks værelse. Her bliver han 
imidlertid fundet under kupsol-
daternes razzia, og både Frank 
og ministeren bliver sendt hen 
til landets store fængsel, som 
man har gjort klar til de politi-
ske fanger. 

I bogens første kapitel har læ-
seren stiftet bekendtskab med 
den kvindelige løjtnant Bintou 
Diakité, som er under direkte 
kommando af kupgeneralen 
Diarra. Det bliver løjtnant Dia-
kité, der foretager anholdelsen 
af Frank og ministeren, og det er 
også hende der, som den første, 
afhører Frank, inden den mere 
brutale oberst Traoré overtager. 
Frank bliver udsat for tortur i 
form af alvorlige pisk, der efterla-
der hans ryg med blodige sår. På 
et tidspunkt tager militærkuppet 
en hel ny drejning, da det bliver 
tydeligt, at de nye magthavere 
søger samarbejde med russerne. 
Nu har Bintou Diakité fået nok, 
og da hun samtidig har fået en 
vis sympati for Frank Grabowski, 
beslutter hun, at de skal forsøge 

en flugt sammen for at nå til El-
fenbenskysten. Imens er et mod-
kup i gang, og det bliver en yderst 
dramatisk flugt, hvor Bintou og 
Frank i fællesskab slipper igen-
nem en kontrolpost ved at skyde 
et par af kupmagerne. 

Godt kendskab til afrikanske forhold
Hvordan det i øvrigt går med flug-
ten, er meget spændende skildret 
og skal naturligvis ikke røbes 
her. Mens kollegaen Peter Johan-
sen holdes i husarrest på sit hotel, 
hvor han hygger sig med en ung 
afrikansk kvinde, må Frank utro-
ligt meget igennem, og det er på 
fornem vis lykkedes for forfatte-
ren at gøre sin historie både spæn-
dende og troværdig. Man kan godt 
mærke, at Kim Højgaard Rasmus-
sen har arbejdet i flere afrikan-
ske lande, og hans romaner om 
Frank Grabowski er et must for 
dem, der vil have mere end blot 
action i en spændingsroman. I ef-
terskriftet fortæller forfatteren, at 
han selv oplevede et militærkup 
i Mali i 2012, og det er udgangs-
punktet for plottet i hans nye 
spændingsbog. Jeg tror, at der er 
mange, som godt vil høre mere til 
Frank Grabowski. 

jl@kbhavis.dk

Kim Højgaard Rasmussen

Kuppet

295 sider

KHR Books 



Telfast® (fexofenadinhydrochlorid), fi lmovertrukne tabletter 120 mg. Virkning og anvendelse: Lindrer symptomer som nysen, rindende øjne og løbende næse med kløe eller stoppet næse, der optræder ved høfeber (sæsonbetinget allergisk rhinitis). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet (120 mg) daglig. Tabletten tages 
med et glas vand inden et måltid. Kontraindikationer: Tag ikke Telfast, hvis du er allergisk over for fexofenadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telfast. Advarsler og forsigtighedsregler: Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Telfast, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Tal med din læge om dette. Hvis 
du tidligere har haft tilfælde af eller vedvarende hjerteproblemer, skal du være opmærksom på at denne medicin kan føre til øget puls, eller uregelmæssig hjerterytme. Interaktioner: Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesiumhydroxid, samtidigt med Telfast, kan det nedsætte 
virkningen af Telfast. Disse to typer medicin skal derfor tages med mindst to timers mellemrum. Bivirkninger: Hvis du oplever hævelse af læber, tunge eller hals, hævelse i ansigtet, eller åndedrætsbesvær, skal du straks kontakte din læge, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. Almindelige bivirkninger: Hovedpine, 
døsighed, kvalme og svimmelhed. Ikke almindelige bivirkninger: Træthed. Bivirkninger med ukendt hyppighed: søvnløshed, søvnforstyrrelser, mareridt, nervøsitet, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, diarré, udslæt og kløe, nældefeber, alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen 
eller halsen, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær. Pakningsstørrelser: 10 stk. (Vnr.004955), 30 stk. (Vnr. 171000), 100 stk. (Vnr. 033781). For dagsaktuel pris se www.medicinpriser.dk. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sanofi  A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København 
Ø, telefon 4516 7000, Medicinsk Information. Lamisil Once (terbinafi n), kutan opløsning 10 mg/g. Anvendelse: Behandling af fodsvamp. Dosering: Voksne over 18 år: Påsmøres kun én gang på begge fødder, også selvom læsioner kun er synlige på den ene fod. Forsigtighedsregler: Indeholder alkohol; bør anvendes med forsig-
tighed, hvor alkohol kan forårsage irritation. Må ikke bruges i nærheden af åben ild. Kun til udvortes brug. Kan irritere øjnene. Må ikke anvendes i ansigtet. Bivirkninger: Milde og forbigående reaktioner på det behandlede hudområde så som tør hud, hudirritation og brænden. I meget sjældne tilfælde ses allergiske reaktioner. 
Graviditet og amning: Må kun anvendes under graviditet på lægens anbefaling. Må ikke bruges under amning. Pakninger: Lamisil Once 10 mg/g, 4 g: Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks 
owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Imodium®, tabletter; Imodium® Smelt, frysetørrede tabletter (loperamid) og Imodium® Plus (loperamid, simeticone) Anvendelse Imodium og Imodium Smelt: Diarré hos voksne og børn over 12 år. Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med 
irritabel tyktarm (IBS) hos diagnosticerede voksne. Dosering: Diarré: Startdosis:Voksne: 2 tabletter, Børn (12-17 år): 1 tablet. Pause 1 time. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Voksne højst 8 tabletter dagligt, børn (12-17 år) højst 4 tabletter dagligt. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Akutte episoder af diarré i forbindelse 
med IBS: Voksne: Startdosis 2 tbl. (4 mg). Derefter 1 tbl. efter hver løs afføring. Højst 12 mg/dag. Må ikke anvendes til børn under 18 år. Tabletter indeholder lactose. Frysetørrede tabletter indeholder aspartam. Bivirkninger ved Imodium og Imodium Smelt: alm. bivirkninger, der er rapporteret er forstoppelse, luft i maven, ho-
vedpine, kvalme og svimmelhed. Pakninger Imodium: Tabletter 10, 20 og 60 stk. Imodium Smelt: Frysetørrede tabletter 12 stk. Anvendelse Imodium Plus: Akut diarré hos voksne og børn over 12 år, når der også forekommer oppustethed, mavekramper samt luft i maven. Dosering Imodium Plus: Voksne over 18 år: Start med 
2 tabletter, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Unge mellem 12 og 18 år: Start med 1 tablet, efterfulgt af 1 tablet efter hver tynd afføring. Højst 4 tabletter om dagen. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Bivirkninger ved Imodium Plus: Alm. bivirkninger, der er rapporteret er hovedpine, 
kvalme og smagsforstyrrelser. Pakninger Imodium Plus: Tabletter 6 og 12 stk. Forsigtighedsregler: Imodium, Imodium Smelt og Imodium Plus bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, ved blodig afføring og høj feber, akut tyktarmsbetændelse, ved kraftig diarré efter antibiotikabehandling, ved 
forstoppelse eller udspiling af maven. Det er vigtigt at sørge for rigeligt væskeindtag. Hvis diarréen varer længere end 2 døgn, skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Bør anvendes med forsigtighed til gravide og ikke til ammende kvinder. Overskrid ikke den angivne dosis. Der er 
rapporteret alvorlige hjerteproblemer hos patienter, som har taget for meget loperamid.  Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, tlf.: 70 20 52 12. www.imodium.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@
its.jnj.com. Juli 2017. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter behov ca. ½ time efter et måltid samt lige før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må 
ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg le-
gemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved allergi over for de aktive stoffer el. et hjælpestof. 
Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og 
lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild afførende virkning). Oral suspension: Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug 
for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget sjælden: Udslæt, kløe og væskeop-
hobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug. BENARHIN (budesonid). Næsespray, suspension, 32 mcg/dosis. Forebygger høfeber hos voksne fra 18 år. Må ikke anv. ved 
overfølsomhed over for et eller fl ere af indholdsstofferne. Kontakt lægen før du tager BenaRhin hvis du får næseblødninger, har næsesår, har (haft) lungetuberkulose, har en luftvejs-infektion, har (haft) stær, har diabetes eller har leverproblemer. Kontakt lægen hvs du får synsfortsyrrelser. Må kun bruges under graviditet/amning 
eller til børn u. 18 år efter lægens anvisning. Må ikke anvendes i mere end 3 måneder, uden at lægen kontaktes. Dosering: 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Når den ønskede virkning er opnået, kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Bivirkninger: Irritation i næsen, smerter, astma. Pakninger: Glasfl aske 
med 120 doser. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. +45 70205212. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com. December 2018

SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

Foråret er i gang - og sommeren er på vej. Her på vores apotek står vi klar til at rådgive 
og hjælpe dig og dine nærmeste. Med apoteket som støtte får du hjælp til at takle årsti-
dens udfordringer som f.eks. sol, insektbid eller allergi. Vi er eksperter i at rådgive dig om 
lige netop din situation.

Vi udleverer fra

Diarré?
Bakterierne i et andet land kan 
være fremmedsprog for din 
mave. Hør om forebyggelse 
og lindring af feriemave på 
apoteket.

Fodsvamp?
Svamp trives på fugtige fødder, 
og tegn på fodsvamp kan være 
rødme, svie, kløe, hvidt opblødt 
hud, små revner og afskalning 
af hud. Det skal behandles med 
et svampemiddel, så det ikke 
breder sig til neglene.

Halsbrand?
Symptomerne på halsbrand er 
en smertende, brændende eller 
sviende fornemmelse i maven, 
bag brystbenet eller i halsen.

Allergi?
Allergi kan give forskellige symptomer fra person til person. Derfor skal 
du have individuel vejledning for at fi nde frem til den rette løsning for 
dig.

Imodium Plus

Behandler mere end bare diarré: 
Op pustethed, mavekneb og luft i 
maven. 
2 mg. 12 stk.

Lamisil Once

Behandling, der dræber fodsvamp, 
med kun én enkelt påsmøring. 10 
mg./ml. 4g.

BenaRhin Næsespray

Til effektiv forebyggelse og lindring 
af høfebersymptomer. Virker lokalt 
for at lindre nasale allergisymptomer, 
herunder tilstoppet næse. Til kontinu-
erlig lindring dag og nat. Kan anvendes 
fra 18 år. 120 doser.

Telfast 

Ikke sløvende anti-histamin til 
behandling af sæsonbetinget 
allergisymptomer f.eks. kløe, nysen, 
løbenæse og infl ammation i næsen.  
Ikke sløvende. Virker indenfor 1 time 
i op til 24 timer. Anbefales til voksne 
og børn fra 12 år. 120 mg. 30 stk. 

Gaviscon

Tyggetablet der virker hurtigt ved 
halsbrand. Tabletten danner et 
skumlåg over maveindholdet og 
forhindrer tilbageløb. Mild smag af 
vanilje, hindbær, citron. 20 stk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

*Priserne gælder fra 25. marts – 21. april 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Linicin Plus Shampoo 
100 ml.

Linicin Plus Solution 
100 ml.

Apovit Magnesium
60 stk.

Apovit B-komplex
100 stk.

La Roche-Posay Lipikar reparerende 
håndcreme, 50 ml.

La Roche-Posay Cicaplast 
Håndcreme, 50 ml.

Vitacare baldrian & humle
60 stk.

Vitacare tranebær stærk
30 stk.

Gælder fra den 25. marts 
til den 21. april 2019

Rabatten er fratrukket prisen

SPAR 
20% 


