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TIDSÅNDEN I EN TOSSET TIDSKAPSEL
TEKST CAMILLE BLOMST

Byt de dårlige julegaver
til “Den ultimative samling” med
Wulffmorgenthalers bedste striber.
De har haft fingeren på byens puls
i 17 år og serveret samtidens essens
i en intens pakke af rene ord og gakkede tegninger.
“Den ultimative samling” er den
bog, du skal skynde dig ned og få
byttet til, i stedet for de fejlkøb din
familie, eller endnu værre - gode venner - har foræret dig til jul. Aflever
livsstilsbøger om slankekure (de findes bedre på nettet), den ligegyldige
kioskkrimi og bogen med bonmoter
eller citater, der kan gå på krykker
(de findes også på nettet, hvis du skal
skrive en tale eller en festsang). Få
i stedet noget for pengene med den
store moppedreng, der har over 200
sider udsøgte striber fra fjollefætrene
Mikael Wulff og Anders Morgenthaler. De har håndplukket i 17 års arbejde og samlet udelukkende veloplagte striber med pointepower.
ANBEFALING

Blodig på den søde måde

Et eksempel er: To stuepalmer er på
bar, ved bordet ved siden af sidder
to kødædende planter med deres
drinks: “I spiser ikke kød?!? Så er I
jo vegetarer? Barbarisk...” det er et
prima eksempel på enkeltheden i
Wulffmorgenthalers udsøgte fælleshjernes blærede fantasi. De tænker
omvendt, vender verden vittigt på
hovedet og ud kommer forfriskende
aktuelle tegneserier, der vækker smil
og fnis.
Tonen er til tider beskidt, lummer og uartig, men det er nuttet, og
det bliver blodigt på den søde måde.
Spasmagerne har nemlig formået at
få læserne til at opbygge et kærlighedsforhold til deres drengede tone

og streg, så det ikke bliver vammelt
eller studentikost.

sig naturligvis uden blusel direkte
ved vintøndebordet.

Vækker selvironi

Folkeeventyrene får en gang røg

Makkerparret nedbryder tabuer,
alle må kunne tåle en vits, ingen
Gud eller upassende kønsbehåring
(læs: behårede røve) er gået fri. Et
velfungerende samfund har altid
brug for, at vi bliver karikerede eller (for)tegnede, så vi med humor får
indblik i os selv, også når vi er mest
egoistiske, tarvelige, tåbelige eller
grimme. Friskheden i at sætte vores
forkælede liv i et humoristisk perspektiv genererer sundt overskud af
selvironi.

Hvis det ikke var for Wulffmorgenthaler, ville vi heller ikke ane, at
det der faktisk skete for Guldlok var,
at hun fik 3-5 år for indbrud, fordi
bjørnene på stedet tilkaldte ordensmagten.
Ligesom at de to satirikere har tegnet en anløben Rødhætte, der på sine
gamle dage står i skoven og håber på
en solid omgang styg ulv.
De har en blæret fantasi og blik
for de små skøre ting, som andre ikke
nyder komikken i, detaljerne blæses
op og bliver originale. Det gælder for
eksempel tegningen af skildpadden
med cykelhjelm eller pindsvinet, der
er bange for nåle eller en mand, der
skyder duer med afklippede tånegle
ned.

Fantasifuldt fantasidyr

Bogen har flere afsnit om, hvordan
Wulff og Morgenthaler arbejder som
skabere af et fælles satireprodukt.
Det at kunne det, og i så mange år,
er i sig selv en kunst.
Arbejdsgangen er, at Mikael Wulff
sender sin vittighed til Anders Morgenthaler, der kaster en skitse af sig
og derefter tegner sig ind på udtrykkets finere detaljer. De har koblet sig
sammen og deler stemmer og hænder
som et fantasidyr, der har til speciale
at lege med at lege med at tage tingene bogstaveligt.
Flabede viderefortolkninger

Deres striber kommer med nuttede
bud på, hvad man egentlig gør, hvis
man møder en enhjørning: Inviterer
den på frokost.
Eller afsløringen af, hvad der egentlig skete mellem Lady og Vagabonden
efter den ikoniske romantiske scene,
hvor Vagabonden så nuttet og opofrende snudeskubbede den sidste kødbolle over til curling-Lady. De parrede

ter, der levede inde i de allerførste
brødristere, eller hvordan en banjo
måske kan bruges til noget, for eksempel at tiltrække tapirer. Allerskønnest er Wulffmorgenthaler nok,
når de gør sammenfoldede sokkepar
levende og laver et halsbrækkende
drama, hvor tennissokkerne benytter deres eneste chance for at stikke
af fra deres stinkende ejer gennem
vinduet og ud på den håbløse gesims
på et højhus.
Lad os være lykkelige for at Politiken så kvaliteterne i de to filurer, så
de havde mulighed for at tjene penge
på deres kunst. De flittige fyre har været tvunget til at levere varen dagligt
og stadig forfine deres stil. Tak for deres skæve optimistiske optik på tiden.
cb@kbhavis.dk

Hvor kommer energien fra

Det der gør, at striberne ikke bare er
tomme kalorier er, at man tvinges til
at tænke over, hvad der ligger bag?
Hvad har pisset dem af, eller hvad
har de set, som jeg ikke ser?
Hvad gik der for eksempel forud
for denne her: Tegningen af de arbejdsløse akademikere, der lejer deres skæg ud som kæledyr. Bare almindelig irritation over sådan en
evighedstuderende type, der sidder
og nussehiver i sit skæg hele tiden,
mens han nyder at høre sig selv udøse såvel forfordøjede som ufordøjede
tanker.
Gakkede sokker

Universet gakker jævnligt ud, for eksempel når vi får indblik i, hvad det
var for nogle små romanske akroba-

Wulffmorgenthaler
Den ultimative samling
Politikens forlag
216 sider, 300 kroner
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VAN VEETEREN OG BARBAROTTI
MØDES I FORRYGENDE SPÆNDINGSROMAN

TEKST JANNIK LUNN

ANBEFALING Efter ti krimier med den
hollandske strømer Van Veeteren i
hovedrollen og fem men den svenske
Gunnar Barbarotti lader Håkan Nesser disse to politifolk møde hinanden
i hans nyeste De venstrehåndedes forening.
I slutningen af 1950-erne vokser
nogle drenge op i den hollandske by
Oosterby, og her stifter de bekendtskab med frøken Bolster, der ikke vil
tolerere, at hendes elever skriver med
venstre hånd, så derfor udstyrer hun
de kejthåndede med en såkaldt korrektionshandske, der er lavet af læder,
hestehårspolstring og uden fingre, så
det bliver umuligt at skrive med den
gale hånd. Nogle af disse drenge starter De venstrehåndedes forening, og
i denne skole kommer de til at gå i
klasse med de enæggede tvillingepiger
Clara og Birgitte Behrens.

et ekstraordinært møde, som skal afholdes på Mollys Pensionat i Oosterby.
Natten efter den lørdag, hvor medlemmerne af foreningen mødes, og hvor
den ene tvillingesøster også deltager,
nedbrænder pensionatet, og alle indebrænder, men da obduktionen viser,
at de døde havde indtaget sovemedicin, er politiet klar over, at der er tale
om en mordbrand. En af deltagerne,
Qvintus Maasenegger, var ikke blandt
de forkullede lig, og derfor blev han af
Van Veeteren og de politifolk, der undersøgte mordbranden, betragtet som
den, der havde slået sine kammerater
ihjel. I oktober 2012, hvor Van Veeteren
for længst er gået på pension, finder
man liget af Maasenegger, som ifølge
obduktionsrapporten har været død i
over 20 år, så det kan altså ikke være
ham, der var morderen.
Mordbranden

Mollys pensionat

Mange år efter i september 1991 modtager medlemmerne af De venstrehåndedes Forening en indbydelse til

de deltager i opklaringsarbejdet omkring mordbranden, som igen er blevet
aktualiseret på grund af fundet af den
formodede morder, der altså ikke kan
være den skyldige. Hvordan trådene
fører til Kymlinge i Sverige og involverer Gunnar Barbarotti og hans makker Eva Backman, må man læse sig til,
men langsomt begynder der at danne
sig et billede, hvad der i sin tid skete
med medlemmerne af De venstrehåndedes forening, og handlingen veksler
imellem 1969, 1991 og 2012. Plottet er
virkelig originalt og mangestrenget, og
som altid er der masser af humor og
underspillet dialog hos den særdeles
velskrivende Håkan Nesser. Han har
tidligere skrevet fremragende romaner, men denne gang overgår han sig
selv i en forrygende og medrivende
historie på næsten 500 sider. Det er
den bedste spændingsroman, jeg har
læst i år!

De politifolk, der undersøger mordet
på Maasenegger, kontakter Van Veeteren, der sammen med sin hustru, Ulrike Fremdi, kører til Maardam, hvor

jl@kbhavis.dk

Frisør Dorte

HavnensFodterapi.dk

Fredericiagade 14

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

Håkan Nesser
De venstrehåndedes forening
Oversat af Jan Mølgaard og Abnete Dorph
Stjernfelt. 462 sider. Modtryk

"

Tlf.: 33 32 12 64

Mobil: 26 70 71 58

m/k klip

280,Bemærk ny adresse!
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IRSK DRAMA

ANNO 1984

?

HVEM SKØD
OLOF PALME
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Den svenske arkitekt og
journalist Jan Stocklasse har skrevet
en dybt fascinerende bog om alverdens teorier i forbindelse med mordet
på Olof Palme i 1986. Bogen hedder
Stieg Larssons arv, med undertitlen:
nøglen til Palme-mordet, og den tager
udgangspunkt i det enorme arkiv, som
Larsson efterlod sig ved sin død i 2004.
Hovedparten af de navne, Stocklasse
nævner i bogen er autentiske, men
nogle få er opfundet til lejligheden,
bl.a. navnet på den, der ifølge Stocklasses teori er den mest sandsynlige
drabsmand. Det lykkes for Jan Stocklasse at give læseren indblik i forskellige teorier om, hvordan komplottet
øjensynligt var skruet sammen, hvis
ikke det var en enkelt galning, hvad
der i årevis var politiets teori, indtil
den mistænkte Christer Petterson blev
frikendt og løsladt og i øvrigt døde i
2004.

som nøjagtigt i lighed med sit barnebarn døde inden han fyldte 60 år. På
samme måde som i Stieg Larssons romaner sidder man som læser tryllebunden lige til sidste punktum – og
må erkende, at gåden nok aldrig bliver
opklaret.
jl@kbhavis.dk

Tung arv

Det lykkedes aldrig for Stieg Larsson
at løse gåden, og derfor har Stocklasse
talt med utallige relevante personer,
deriblandt Larssons efterladte samleverske Eva Gabrielsson, der har kunnet fortælle om Larssons store opklaringsarbejde, og hvordan han var
inspireret af sin morfar, Severin, der
var ligeså rød som Stieg Larsson, og

Jan Stocklasse
Stieg Larssons arv
Nøglen til Palme-mordet
Oversat af Jakob Levinsen
479 sider. Rosinante.

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Også i tredje udgivelse
på dansk af irske Adrian McKinty Og
i morgen er jeg væk møder læseren
igen den såkaldte peeler, kriminalassistent Sean Duffy, der er blevet sendt
på tidlig pension efter en ulykke, han
ikke var skyld i. Da nogle af de mest
frygtede IRA-terrorister er undsluppet fra Maze-fængslet, bliver Duffy
hentet tilbage for at finde den værste
af dem Dermott McCann. Da Duffy
forgæves opsøger nogle af de personer, der er tæt på McCann, bliver han
involveret i en kvindes død i et lukket
rum. Det gør, at han læser Edgar Allan Poe og andre forfattere, der har
beskrevet lignende mordsager, inden
han til sidst finder frem til en løsning.
Kendt attentat.
Da Sean Duffy endelig kommer på
sporet af McCann, bliver han samtidig klar over, at IRA planlægger et attentat på Margaret Thatcher i forbindelse med De Konservatives kongres
i Brighton. Til trods for at udfaldet
af dette mislykkede attentatforsøg
er kendt, lykkes det alligevel for
Adrian McKinty at bibeholde spændingen indtil sidste punktum. Inden
man når hen til slutningen, sker der
et attentat på politistationen i Carrickfergus, hvor Duffy arbejder. Her
bliver to af hans kolleger dræbt, og i
forbindelse med et røveri imod et advokatkontor, lykkes det at få de skyldige indsat i arresten, men de eneste
navne, politiet får ud af de indsatte,
er Mickey Mouse, Dick Turpin og Robin Hood.

Forfængelige Kennedy

Der er mange andre små finurlige si-

dehistorier. Fx får man under et besøg i Irland af den amerikanske politiker Joe Kennedy en forklaring på,
hvorfor attentatet på John F. Kennedy
i 1963 gik så galt, som det gjorde. Kort
inden attentatet havde JFK fået en
Stetsonhat som gave af Fort Worths
Handelskammer, men da han var
så stolt af sin frisure, tog han ikke
hatten på, hvad der muligvis kunne
have reddet hans liv. Det lille forlag
Olga skal roses for sine udgivelser af
Adrian McKintys romaner, for han er
en forfatter, der er en mester i at skildre forholdene i denne urolige del af
Storbritannien. Mere tak!
jl@kbhavis.dk

Adrian McKinty
Og i morgen er jeg væk
Oversat af Søren K. Barsøe
335 sider. Forlaget Olga
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KONSPIRATIONSTHRILLER
MED MASSER AF SPECIAL EFFECTS
TEKST JANNIK LUNN

FOTO THOMAS A.

Begyndelsen i Jesper Nilausens Den vantro terrorist er genial.
Bogens fortæller, journalisten Morten
Rütz, er i New York, hvor han får et
glimt af sin gamle ven og kollega Ole
Rasmussen, som er ved at stige ind i en
taxa. Problemer er blot, at Ole Rasmussen sammen med en anden journalist
blev dræbt året inden ved et bombeattentat imod Jyllandsposten. Nu begynder Mortens arbejde med at finde ud
af, om Ole Rasmussen virkelig er død.
Han samarbejder med sin svenske
ven og kollega Prince Hassan Mohamoud, der har rødder i Somalia. Samtidig modtager Morten, som er blevet
skilt fra Susanne, nogle billeder, hvor
han ligger i en seng sammen med sin
4-årige datter Anna i en situation, der
lugter langt væk af pædofili. Fotografiet er imidlertid konstrueret, og han
finder senere med hjælp fra en kammerat ud af, hvor billedet er optaget,
nemlig på et hotel i Colbjørnsensgade
på Vesterbro i København.
ANMELDELSE

TEKST JANNIK LUNN

rolle, da de skal forsøge at forhindre et
spektakulært attentat imod målet Nefertete, som hverken Prince, Morten
eller PET ved, hvad dækker over. Snart
ved hverken hovedpersonerne eller
læserne, hvem de skal tro på, inden
den dramatiske afslutning. Der er tale
om en både velskrevet og forrygende
thriller med masser af special effects
og konspirationsteorier. En rigtig tjubang-krimi, der fortjener mange læsere. Jesper Nilausen er journalist og
reporter på TV2-nyhederne.
jl@kbhavis.dk

Hvem kan man tro på?

I sit samarbejde med Prince får Morten kontakt med en PET-agent, Thomas Andersen, der samtidig bruger
Morten og Prince i et forsøg på at
forhindre et terrorangreb, forårsaget
af fanatiske islamister. På den måde
kommer Morten og Prince i kontakt
med Somalisk Venskabsforenings leder Ibrahim, også kaldet Softhair. Det
udvikler sig til et hamrende, spændende plot, hvor Mortens Cesna-flyvemaskine kommer til at spille en stor

Texas-rangeren Hackberry Holland er hovedperson I James
Lee Burkes House of the Rising Sun.
Romanen foregår fra omkring år 1900
og indtil begyndelsen af 1920’erne.
Den handler også om to kvinder,
Ruby Dansen, der vist kommer fra
Danmark, og som føder Hackberrys
søn Ishmael, og om den tidligere prostituerede Maggie Bassett og bordelværtinden Beatrice DeMolay.
En fars svigt.
Mens Hackberry sprænger et
større våbenlager i luften og kommer i besiddelse af den vistnok hellige gral, der i sin tid blev stjålet af
våbenhandleren Beckmann, handler
meget af romanen om Beckmanns
forsøg på at få den stjålne gral tilbage.
Og her bliver Ishmael, der som officer
har deltaget i Første Verdenskrig, kidnappet af den magtfulde Beckmanns
folk. Meget af handlingen viser Hackberrys kamp for at finde den søn, han
svigtede, da han forlod Ruby til fordel
for den smukke Maggie. I løbet af den
dramatiske handling får Hackberry
ikke helt få liv på samvittigheden, og
der er drøn på, lige indtil far og søn
bliver genforenet.
ANMELDELSE

deller. Og undervejs møder man også
Butch Cassidy og the Sundance Kid.
House of the Rising Sun er en fremragende roadmovie i bogform, hvor
man hele tiden fornemmer den legendariske sang af samme navn som romanen fra the Animals. En så skøn
roman, at en eventuel filmatisering
er aldeles overflødig.
jl@kbhavis.dk

Amerikas historie

Jesper Nilausen
Den vantro terrorist
432 sider
Egolibris

Romanen er en fremragende skildring af grusomhederne i Første Verdenskrigs skyttegrave, hvor Ishmael
bliver såret, men man oplever også et
USA gennemsyret af racisme og klassekamp. Og så er der naturligvis også
de festlige scener på saloons og bor-

James Lee Burke
House of the Rising Sun
Oversat af Ole Lindegård Henriksen
471 sider. Hovedland
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HARRY BOSCH

ER TILBAGE

TEKST JANNIK LUNN

Efter at Michael Connelly sidste år introducerede en ny
serie krimier med Renée Ballard som
hovedperson, møder læserne atter en
gang Harry Bosch i den nye Connelly-krimi To slags sandhed. I sit otium
arbejder Bosch gratis for San Fernando-politiet med uopklarede sager, da
to meget forskellige hændelser kommer til at lægge beslag på hans tid.
Dels bliver han indkaldt til møde af
vicestatsadvokat Alex Kennedy, der er
tilknyttet Conviction Integrity Unit,
som er etableret, efter at Bosch forlod LAPD, og som undersøger tidligere domfældelser af ikke-skyldige
indsatte.
ANMELDELSE

EN SMUK, SMUK ROMAN OM
KÆRLIGHED OG DET AT MISTE
TEKST JANNIK LUNN

Eva, Christian og fortælleren Anna har netop mistet
begge deres forældre, der er døde
med få dages mellemrum. I Lotte
Kirkebys roman De nærmeste mødes de tre voksne børn for at opløse hjemmet inden forældrenes
fællesbegravelse. Det bliver både
et gensyn med deres tidligere liv,
men også et opgør med spændinger
og familiehemmeligheder. Man følger dem til præsten, hvor de skal
briefe ham om forældrene, så han
kan holde en begravelse over nogle
mennesker, han ikke kendte. At faren døde, var ganske naturligt efter lang tids sygdom og svagelighed,
men morens død få dage efter kan
kun forklares med, at hun ikke magtede at leve videre alene. Børnene
diskuterer, om man kan kalde det
fejhed, at moren valgte at følge sin
livsledsager i graven, men det kan
vel også forklares med, at et hjerte
kan briste ved en meget stor sorg.
Man forstår, at børnebørnene,
der få dage inden deres bedstemors
død tabte til hende i kortspil, men
ikke fik den revanche, hun havde
lovet dem. Lotte Kirkeby, der forANMELDELSE

rige år debuterede med novellesamlingen Jubilæum, har med De nærmeste skrevet en smuk og rørende
roman om et ægtepars kærlighed til
hinanden, og samtidig møder man
de problemer, afkommet har, da de
ikke magter at leve op til det, forældrene havde med hinanden. Lotte
Kirkeby er en forfatter, jeg glæder
mig til at læse mere af.
jl@kbhavis.dk

Lotte Kirkeby
De nærmeste
208 sider
Rosinante

Dødsdømt for mordet

Årsagen er, at Preston Borders, som
Harry Bosch i sin tid fik dødsdømt
for mordet på Danielle Skyler, er på
vej til at blive løsladt, da politiet har
fundet dna fra en voldtægtsforbryder
og seriemorder, Lucas John Olmer, på
Danielles nattøj, som siden mordet i
1988 har ligget i en forseglet kasse
på et lager for analyseret materiale.
Lucas Olmer blev i sin tid dømt for
en række andre forbrydelser, og han
er siden død i fængslet. Altså står Preston Borders, der i næsten 30 år har
siddet på dødsgangen i San Quentin
nu foran løsladelse samt en kæmpe erstatning, men Bosch er stadig overbevist om, at Borders stod bag mordet på
Danielle Skyler. Så nu må Harry Bosch
kæmpe for at bevare sit gode ry ved at
grave den gamle sag igennem endnu
en gang. Næsten samtidig bliver han
kaldt ud til et dobbeltmord på et apotek, hvor indehaveren og hans søn er
blevet myrdet, og her bliver Bosch

snart klar over, at der er tale om en
sag, hvor gangstere har manipuleret
med falske recepter, så de gennem
medskyldige bondefangere, såkaldte
shills, har fået fingre i medicin, som
kan videresælges for mange millioner.
Sideløbende arbejde

Mens Harry Bosch sideløbende arbejder med de to sager, som intet har med
hinanden at gøre, bliver han klar over,
at forsøget på at få Preston Borders
løsladt, er konstrueret af magtfulde
jurister, der ikke skyer nogen midler
for at bringe Bosch i fedtefadet. Som
altid har Michael Connelly formået at
skrue en historie sammen, hvor man
som læser er tryllebundet indtil sidste linje.
jl@kbhavis.dk

Michael Connelly
To slags sandhed
Oversat af Søren K. Barsøe.
320 sider - Klim
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SPØRG BARE OS
- og få gode råd med hjem

På vores apotek står vi altid klar med hjælp og vejledning. Vi hjælper med at holde dig og
din familie på toppen – eller få jer derop igen, hvis forkølelsen eller andre sundhedsmæssige udfordringer skulle komme i vejen. Med os på din side, kan vinteren bare komme an!
Velkommen på vores apotek.
Tine Wiboltt
Apoteker på København
Vaisenhus Apotek

Vi udleverer fra

Rygestop?

Tør vinterhud?

Smertelindring?

Forkølet?

Motivation er afgørende for at
lykkes med et rygestop - ofte
i kombination med en form for
nikotinerstatning.
På apoteket hjælper vi dig i
gang med et effektivt rygestop.

I frostvejr bliver luften ekstra tør
og sammen med blæst, kan det
få din hud til at udtørre. Derfor
er det en god ide med god
hudpleje.

På apoteket kan vi hjælpe dig
med at finde den type smertestillende middel, som passer
bedst til dig og din smerte.

Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget
immunforsvar, men du kan gøre noget for at lindre symptomerne.

Nicorette® QuickMist Cool Berry

Danatekt fedtcreme

Voltaren SmartTube

Otrivin Menthol næsespray

Zymelin

Spray for hurtig virkning mod rygetrangen. Tag 1-2 pust, når du ville
have taget en cigaret. Ny bærsmag.
2 stk.

70% fedtcreme til meget tør og
skællende hud. Plejer, blødgør, tilfører
fugt og har en dæmpende effekt på
rød, kløende og irriteret hud. Uden
parfume. 250 ml.

Effektiv lokal behandling af smerter
i muskler og led. Voltaren Gel lindrer
smerten, behandler inﬂammationen og
fremmer kroppens naturlige helingsproces. Nu i ny innovativ SmartTube,
hvor du undgår gel på hænderne. 75 g.

Mod forkølelse med tilstoppet næse
og ved bihulebetændelse. Giver luft i
næsen på få minutter og virker i op til
12 timer. 10 ml.

Hurtig og effektiv ved stoppet næse.
Giver luft i næsen efter få minutter.
Virkningen holder i op til 10-12 timer.
Kan også bruges ved bihulebetændelse. 10 ml.

HUSK® Psyllium Mavebalance,
200 g

HUSK® Psyllium Mavebalance
kapsler, 225 stk.

SPAR

Decubal clinic cream,
250 g

20%

Rabatten er fratrukket prisen

Multi-tabs Complet,
90 stk.

Gælder fra den 2. januar
til den 20. januar 2019

Decubal clinic cream,
100 g

Apovit D-vitamin 25 µg,
200 stk.

Apovit D-vitamin 35 µg,
200 stk.

Multi-tabs Daglig,
190 stk.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk
Nicorette® (nicotin) QuickMist & QuickMist Cool Berry, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinens- symptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår,
tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang
fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12:
Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er
børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse, eller bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden og giver luft i næsen. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun efter lægens anvisning. Børn under 2 år: Må ikke anvendes. Må ikke anvendes: Ved
overfølsomhed overfor xylometazolin/et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, efter fjernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed: af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Forhøjet stofskifte, sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær
pga. prostata, MAO-hæmmere, andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket, svulst i binyrerne. Samtidig behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom kan forstærke bivirkninger. Overdosering: Fald i kropstemperatur, sved, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, evt. koma, især
hos børn - kan opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. gennem munden. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Meget sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls, hævelse af ansigt/hals. Pakninger: 10 ml og 2x10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk Voltaren (diclofenacdiethylamin), gel 11,6 mg/g.
Anvendelse: Er betændelsesnedsættende (anti-inﬂammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Forsigtighedsregler: Bør
ikke an¬vendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDs fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes af personer, som er overfølsomme overfor diclofenac, andre NSAIDer, eller overfor et eller ﬂere af hjælpestofferne. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Må ikke
anvendes til børn og unge under 14 år. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysover¬følsomhedsreaktioner. Afbryd behandlingen, hvis udslæt forekommer efter påføring af produktet. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Brug ikke Voltaren på store hudområder og i længere tid. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Samtidig anvendelse af orale NSAIDs kan øge forekomsten af bivirkninger. Muligheden for systemiske bivirkninger kan ikke udelukkes, se indlægsseddel. Særlig forsigtighed skal udvises ved brug af NSAIDs hos
ældre patienter. Voltaren gel indeholder propylenglycol og enzylbenzoat, der kan medføre hudirritation. Bivirkninger: Almindelige: Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden. Øvrige bivirkninger: Se indlægsseddel. Graviditet og amning: Voltaren bør ikke bruges under første og andet trimester af graviditeten samt under ammeperioden uden lægens anvisning. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Voltaren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 75 g, 100 g og 150 g. Ingen vejledende mindstepris. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakningen. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2018 GSK or licensor. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer.
Dosering: Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange dagligt efter behov, i højst 10 dage. Max. 3 pust i hvert næsebor dagligt. Otrivin Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret bør ikke anvendes til børn 2-11 år. Til denne aldersgruppe anbefales Otrivin
Junior Ukonserveret. Forsigtighedsregler: Behandling i mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inﬂ ammation i næsen med meget tør næseslimhinde. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer pga forstørret prostata, tumor i binyren samt til patienter, der er i behandling med
MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Samtidig brug af tri- og tetracykliske antidepressiva anbefales ikke. Graviditet og amning: Gravide frarådes at anvende Otrivin og bør i ammeperioden kun anvendes efter aftale med lægen. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet. Øvrige bivirkninger: Se indlægssedler. Pakninger: Otrivin Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2017 GSK or licensor.

*Priserne gælder fra 2. januar – 20. januar 2019, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

