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TEKST JANNIK LUNN   

MEDICINSKE EKSPERIMENTER 
I EN FREMRAGENDE 
SKOTSK HISTORISK THRILLER

ANMELDELSE  ”Ingen gode historier bør 
starte med en død prostitueret.”, men 
ikke desto mindre - sådan begynder Am-
brose Parrys historiske thriller Al kødets 
gang, som foregår i Edinburgh i 1847. Ro-
manens hovedperson, den medicinstude-
rende Will Raven, finder liget af Evie La-
wson i et lille koldt loftsværelse i bydelen 
Canongate. Raven lister sig ud ad bagind-
gangen i ejendommen med tanke på sit 
eget ry og rygte, for han havde kort for-
inden lånt hende penge, selvom han ikke 
vidste, hvad hun skulle bruge dem til. Og 
hvad værre er, Will Raven havde selv lånt 
pengene af ågerkarlen mr. Flint, og kort 
efter møder han Flints to gorillaer, der 
gennemtæver Raven, da han endnu ikke 
kan indfri sin gæld. 

Tilbage i New Town er Will Raven 
flyttet ind hos sin mentor og læreme-
ster, professor Jamen Young Simpson, 
hvis hjem er samlingssted for kolleger, 
der her udfører medicinske eksperimen-
ter inden for Anæstesi. Simpsons speciale 
er fødselshjælp, og han forsøger bl.a. at 
finde frem til en afløser for den æter, 
man benytter til at bedøve de fødende 
med. Hos Simpson møder Raven desuden 
Sarah Fisher, der foruden at være tjene-
stepige hjælper til i professorens praksis. 

Intriger og flere dødsfald
Men Evie Lawson er ikke den eneste unge 
kvinde, der dør på mistænkelig og smerte-
fuld vis. Snart er både Will og Sarah i gang 
med at finde ud af, hvad der ligger bag de 
mystiske dødsfald, og da flere af de døde 
kvinder var gravide, kommer den mystiske 
madame Anchou, en fransk jordemoder, 

ind i billedet. Men, hvem er hun? Samti-
dig med, at der sker flere dødsfald, følger 
man også intrigerne i professor Simpsons 
hus. Der venter nogle store overraskelser, 
og imens må Raven passe på ikke igen at 
støde på mr. Flints brutale håndlangere. 
Spændingen er intens gennem hele histo-
rien, og det er på glimrende vis lykkedes 
for forfatterparret Chris Brookmyre og 
Marisa Haetzman, der står bag pseudo-
nymet Ambrose Parry, at fange miljøet i 
et Edinburgh, som på den tid var præget 
af vold og fattigdom, mens de lægeviden-
skabelige opdagelser er baseret på virke-
lige begivenheder og historiske personer. 
Som altid er det endnu en gang lykkedes 
for Modtryk at grave et nyt spændende 
forfatterskab frem, og jeg glæder mig al-
lerede til endnu et bind om Will Raven.

jl@kbhavis.dk

Ambrose Parry

Al kødets gang

Oversat af Lilian Kingo

399 sider. Modtryk TLF.: 5325 8920
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Mikael Strøm Eriksen

Skal vi knalde, mens vi venter? 

207 sider. 

Forlaget Adi og Lama

TEKST JANNIK LUNN  

FIN DANNELSESROMAN, 
UNGDOMSROMAN ELLER DICK LIT

ANBEFALING  Romanen Skal vi knalde, 
mens vi venter? af Mikael Strøm Eriksen 
har den 33-årige Ditlev Munch som ho-
vedperson og jeg-fortæller. Han bor i en 
Østerbro-lejlighed sammen med sin kæ-
reste Helena, som er indretningsarkitekt, 
mens Ditlev er ansat i et gammelt fami-
lieejet advokatfirma. De to har et par år 
tidligere mødt hinanden under en rejse 
til Madrid, og der begyndte deres kær-
lighedsforhold. Da historien begynder 
i 2001, er Ditlev netop blevet forladt af 
Helena efter et større skænderi. Han går 
nedbrudt rundt i København og savner 
Helena, der ikke har givet lyd fra sig, ef-
ter at hun smækkede med døren og for-
svandt ud af hans liv. 

Ditlevs svære kærlighedsliv
Nogen tid efter bliver Ditlev inviteret 
til middag hos sin gamle skolekamme-
rat Ulf og hans kone Rikke, der bor i en 
landejendom udenfor Roskilde. Ved den 
middag har Ulf og Rikke også inviteret 
deres naboer, Lasse og Line. Lasse er i Dit-
levs øjne en kedelig bonderøv, mens Line, 
som er fra Aarhus, straks falder i Ditlevs 
smag. Hun minder om badmintonspille-
ren Camilla Martin. Da Ditlev dagen ef-
ter hører, at Lasse vist har forelsket sig i 
en gift kvinde med to børn og er på vej 
til at forlade Line, kontakter han Line på 
hendes arbejdsplads i København, og da 
de mødes, spørger Line, om hun kan leje 
et værelse hos Ditlev, men hun tilføjer, at 
de ikke skal være kærester. Dog indleder 
de snart et forhold, hvor hun nærmest 
bliver hans bolleveninde, for han er sta-
dig forelsket i Helena. Imens får læseren 
et indblik i Ditlevs tidligere liv med for-
skellige kærester. 

Så kommer der et brev fra Helena, 
som i Spanien har fundet Philippe, som 

hun nu skal giftes med. Helena går med 
til at møde Ditlev for at fortælle ham, 
hvorfor hun i sin tid forlod ham så plud-
seligt. Og Line, der aldrig er blevet andet 
end en sexpartner til Ditlev, finder et 
andet sted at bo. Og så begynder Dit-
levs kamp for at tilbageerobre Helena, 
og hvordan det går, skal ikke røbes her. 

På omslaget, som viser Line i cowboy-
shorts og bar mave, kalder forfatteren 
ikke romanen for Chick Lit, men for Dick 
Lit. Mikael Strøm Eriksen udgav i 2003 
romanen under titlen Amor vincit om-
nia – livet er en tv.2-sang, men nu er der 
tale om en ny og redigeret udgave. Skal 
vi knalde, mens vi venter? er en både vel-
skrevet og charmerende roman, der visse 
steder også er ganske vittig, fx i skildrin-
gen af en charterrejse til Ægypten, hvor 
Familien Danmark med deres skrigende 
børn klapper, da maskinen lander! Man 
kan også læse bogen som en almindelig 
dannelsesroman, der handler om en ung 
mand og hans første forelskelser, og den 
vil også være anvendelig som ungdoms-
bog, så lad den også være en eventuel 
konfirmationsgave.

jl@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 Farums progressive borg-
mester fra 1985 til 2002, Peter Brixtof-
tes ældste datter, Marie Brixtofte, har 
med poetisk overskud skrevet en bog 
fuld af kærlighed til kærlighed og sin 
selvskabte skabede skaber, Far-Peter.
Peter Brixtofte led uhelbredeligt af 
glæden ved rødvin. Det skabte masser 
af humør, muligheder, anarki og for-
bindelser, men også skandaler, man-
gel på fornemmelse for omgivelserne 
og til tider dårlig fornemmelse af sin 
egen dømmekraft. I kølvandet på fan-
tasters fest er der altid familien. 

En ildsjæl brændte ud
Marie Brixtofte ved, at vi ved, at hen-
des far var anløben hvad mad, kvin-
der og alkohol angik. Hun ved, at vi 
ved, at han måtte i fængsel, på af-
vænning, og at han døde som et chok, 
alene i sin lille lejlighed formentlig 
af druk.

Hun skriver ikke i det ærinde at 
forandre opfattelsen af sin fars efter-
mæle eller omstøbe hans image af 
at være et usædvanligt menneske, i 
manges optik lige dele fantast og fjols. 

Datteren skriver for at lære os an-
dre, hvordan hun, som et vanvittig 
sensitivt menneske, har levet med 
denne ildsjæl, og hvordan det er at 
se sin far brænde langsomt op i et 
overforbrug af kærlighed og varmen 
fra alkohol og kulden fra det offent-
lige søgelys. 

Brixtofte-brist
Bogen er ikke en udlevering af figu-
ren Brixtofte. Det er ikke et portræt 

af en fantastfamilie. I parentes be-
mærket, husker nogle måske, at Pe-
ter Brixtoftes bror, Jens, vandt Dansk 
Melodi Grandprix i 1982 med sangen, 
som var visionær inden for poptek-
ster, “Video video” med gruppen Brix.
Marie Brixtofte har taget udgangs-
punkt i sin egen følsomhed. Hun be-
skriver, hvordan det er at være både 
en højt begravet pige og have svært 
ved at være i sin egen krop med spise-

vægring og en mindre trang til både 
stoffer i den tidligste ungdom og se-
nere en lille pille til at sove på. En 
Brixtofte-brist, som hun arbejder ak-
tivt på at få styr på.

Sådan er sarte sjæle
Med et rent sprog formidler hun sit 
liv med sig selv og sin far og sine 
mænd. Opgaven er at lukke frem-
mede ind forbi Miss-Perfect-panse-
ret og hjælpe os andre til at forstå 
den sarte side eller hendes familie-
forbundne slagsider.

Hun forklarer for dem, der ikke er 
hypersensitive, hvordan en lille de-
pression er som en hætte over hove-
det, og hvordan en kærlig afvisning 
kan tage dage at fordøje.

Når man ved at læse en bog kan 
fælde tårer fremkaldt af beskrivelsen 
af en stor buldrende mand og hans 
på en gang stærke og sarte datters 
forhold, så er formidlingen lykkedes.

Det var et smukt træk at give os 
indsigt og gøre os klogere på, hvordan 
gamle følelseskampe kan blive glattet 
ud, så der ikke er sår på sjælen.

Bevægelseslitteratur
Som psykolog er Marie Brixtofte en 
gang imellem lidt rigelig faglig. Men 
hun sparer ikke på sin egen case. Med 
afsæt i sig selv tager hun store emner 
op, som at miste en stormfuld og stor-
mombrust far og hvordan man klarer 
sorgen. 

Hvordan er det at leve med at elske 
en alkoholiker og gerne ville redde 
en, der ikke vil reddes, simpelthen 

fordi at den påvirkede er påvirket af 
“katastrofen” på en anden måde end 
pårørende.

Projektet gennemføres uden at 
være latterlig bekendelseslitteratur 
eller erkendelseslitteratur, måske 
kunne man lave et nyt ord: Bevæ-
gelseslitteratur, fordi læseren bliver 
tvunget til at bevæge sig, åbne sig for 
at se verden fra en anden vinkel. 
Takket være hendes sprogsans træk-
ker passager bevægede tårer hos en 
bevæget læser.

cb@kbhavis.dk

Marie Brixtofte

Kun når det regner

En selvbiografisk fortælling

Gyldendal, 224 sider - 299 kr.

“KUN NÅR DET REGNER” 
TRÆKKER TÅRER

TEKST CAMILLE BLOMST

Citat fra bogen:

Pludselig død:
“Jeg kan ikke få luft. Jeg kan ikke 
finde luften. Jeg tror, jeg trækker 
vejret, det må jeg gøre. Men jeg 
kan ikke finde luften.”

Evigt elsket:
“Du kørte rundt på din cykel i Fa-
rum og fortalte alle, du mødte på 
din vej, at du var blevet far. At et 
af dine højeste ønsker var gået i 
opfyldelse. Alt hvad du havde fået 
fra din mor skulle gives videre, og 
alt, hvad du ikke havde fået fra din 
far, skulle der kompenseres for. Jeg 
har aldrig været i tvivl om, at du 
elskede mig.”

Sorgarbejde:
“Samme morgen er jeg vågnet med 
en uventet fornemmelse af, at der 
er to små celler, der nu forstår. Der 
nu ved, at du er død, borte, væk, 
ukrammelig og urørlig.”
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TEKST JANNIK LUNN  

MÅSKE JULIE HASTRUPS 
BEDSTE KRIMI TIL DATO
ANMELDELSE  I Julie Hastrups Blodspor, som er 
den syvende krimi om drabsefterforsker Rebe-
kka Holm, begynder handlingen med et me-
get makabert mord på en hel familie. Rebekka 
Holm er netop vendt tilbage fra et besøg hos sin 
kæreste, der ligger i koma efter et drabsforsøg 
på et hospital i Stockholm, da hun af sin chef 
bliver sendt ud til en villa i Birkerød. En hel 
familie, ægteparret Jette og Torben Friis, der 
begge er i begyndelsen af 60’erne samt deres 
to sønner Nikolaj og Rasmus, der begge er i 
begyndelsen af 20’erne sidder døde omkring 
et middagsbord. Alle fire er blevet skudt, og 
værst er det gået ud over moren, som er skudt 
på klos hold i ansigtet. 

Politiet er blevet tilkaldt af genboen, der 
fandt hoveddøren ulåst, men inden da har 
postbuddet været inde med dagens breve, som 
han dog har taget med igen, inden han er for-
svundet. Han er oprevet og var bange for ar 
blive anklaget for at være gerningsmand til 
ugerningen. Han har nemlig gennem nogen 
tid haft en flirt i gang med Jette Friis. Gen-
boen, Ulla Birch fortæller Rebekka og hen-
des makker, Tatjana, at Jette vist også havde 
været elskerinde til en anden mand på vejen. 

Dysfunktionelle par og flere mistænkte
Mens politiet er ved at undersøge gerningsste-
det, kommer ægteparrets datter Helene Friis, 
som havde meldt afbud til middagen, forbi. 
Hun har imidlertid sit alibi i orden, da hun har 
været på arbejde på Det Kongelige Bibliotek. 
I et par mellemliggende kapitler får læseren 
historierne om to meget dysfunktionelle par, 
der begge har mistet et barn, og som begge har 
været i myndighedernes søgelys på grund af 
mistanke om børnemishandling. Politiet går 
meget hurtigt væk fra teorien om et mislykket 
hjemmerøveri, og nu er der flere mistænkte, 
der skal undersøges, hvilket bliver klart, da 
Rebekka opdager, at der faktisk var dækket op 

til en femte person ved middagen. 
Det hele bliver yderligere kompliceret af, 

at både datteren Helene Friis og postbuddet 
Anders Krogsgaard gør sig usynlige. Jeg røber 
ikke for meget ved at oplyse, at Jette Friis var 
ansat på en fødeklinik, mens hendes mand 
Torben var rejsebogsforfatter og bl.a. skrev en 
bog om Franco-tiden i Spanien. Opklaringsar-
bejdet har tråde både til Vestsjælland og til 
Spanien, og efterhånden som Rebekka Holm 
og hendes kolleger graver den ene hemmelig-
hed frem efter den anden, begynder der at 
tegne sig et motiv, men flere må lade livet, 
før gåden bliver løst. Julie Hastrup har skre-
vet sin måske bedste bog til dato, og både 
dagligdagen blandt efterforskerne og hendes 
meget aktuelle skildringer af de dysfunktio-
nelle kærestepar, der gennem talrige flytnin-
ger bliver ved med at bevæge sig under de so-
ciale myndigheders radar, er medrivende. Og 
så forudsætter handlingen ikke, at man har 
læst de foregående bind om Rebekka Holm.

jl@kbhavis.dk

Julie Hastrup

Blodspor

446 sider. 

Politikens Forlag

Hatte - siden 1857
Stil, med smil.

Åbningstider:                                                                                           
Mandag: Lukket                                                                        

Tirsdag - fredag: 11:00 - 17:30                                                            
Lørdag: 11:00 - 15:00                                                            

Søndag: Lukket  

Købmagergade 5

1150 København K

      3313 6270 

info@petitgas.dk

Borsalino, Mayser, Stetson, 
Tesi, Jonathan Richard, City Sport,  

Wigéns, CTH, Wegener, Randers Handsker, 
Salon &  Splendid.
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TEKST JANNIK LUNN 

VELLYKKET NOIR-NORDIC ANNO 1932

ANMELDELSE  Martin Holméns debut-
roman Clinch foregår i Stockholm i 
vinteren 1932, hvor hovedpersonen 
Harry Kvist, kaldet Kvisten ernærer 
sig som selvstændig inkassator og an-
det forefaldende arbejde. Han er tid-
ligere bokser og derfor ikke bange for 
at bruge sine kræfter overfor vrang-
villige betalere. En brugtvognsfor-
handler har solgt en gammel Opel 
til en mand ved navn Zetterberg. 
Hvis Kvisten kan inddrive den mang-
lende betaling på 2.500 kroner, er 
hans provision på 15%. Da manden 
ikke kan betale bliver han gennem-
banket, men da Kvisten dagen efter 
vender tilbage for at hente pengene, 

er Zetterberg død og lejligheden er 
udbrændt. 

Da Kvist kommer i politiets søge-
lys, er det vigtigt for ham at finde et 
vidne, som han mødte på vejen væk 
fra lejligheden. 

Det bliver en lang og sej jagt ef-
ter den prostituerede og hjulbenede 
Sonja, og Kvisten møder både lejemor-
dere og andre tvivlsomme elementer 
i Stockholms skyggesider. Samtidig 
har han bestandig politiet i hælene. 
Kvisten, hvis seksuelle appetit retter 
sig lige meget mod både mænd og 
kvinder, kommer i forbindelse med 
en meget dysfunktionel familie, da 
han indleder et forhold til den tid-

ligere skuespillerinde Doris, som er 
gift med en velhavende direktør, der 
stadig har både en pragtvilla på No-
belgaten og en Cadillac, men er på vej 
imod konkurs efter et mislykket støt-
teopkøb af Krueger-aktier. Det hele 
slutter med et større voldsorgie, som 
dog efterlader Kvisten i live, så han 
også kan være hovedperson i de næste 
bind i trilogien om Harry Kvist. Mar-
tin Holmén har med Clinch skabt en 
ægte noir-nordic thriller, der på spæn-
dende vis giver et troværdigt billede 
af 1930érnes Stockholm. Jeg glæder 
mig til at stifte yderligere bekendt-
skab med Kvisten.

jl@kbhavis.dk

Martin Holmén

Clinch

Oversat af Sigurd Toftdahl Terkelsen

339 sider. Turbine
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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 inde i Huset i Magstræde 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 Århus, Malmø, Lund, Møn, 
Odense, Helsingør og Køge. Til okt. Går turen til Thy. Kom og besøg os i vores 
hyggelige cafe/biograf og hør mere om Samlingspunktet i: Huset KBH (Huset 
i Magstræde), Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466 KBH K. Åbningsdage: Man., tirs. 
og tors. Åbningstider: 10.30-15.00. -Kontakt: Projektleder Josephine Paddison 
eller Helle Jønson på tlf.: 60 57 07 69 - Mail: samlingspunktindreby@outlook.dk
Læs mere på: www.samlingspunktindreby.dk

SAMLINGSPUNKT INDRE BY 

 • Fællesspisning
 • Foredrag
 • Politisk debat- Vi har haft besøg af  
  flere borgmestre/politikere til debat
 • Guidet rundvisninger i København
 • Film/forestillinger  
 • Filmproduktion
 • Hjælp til it

 • Malerworkshop
 • Patchwork/syværksted 
 • Ture ud af huset
 • Socialt samvær/netværk
 • Morgengymnastik og Trænings-
  faciliteter
 • OSV... Det er kun os selv, 
  der sætter grænser! 

MARTS
Tors. D. 7: Hygge, film og snak
Man. D. 11: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og frokost
Tirs. D. 12: Rundvisning i DR Byen (ikke for dårligt gående). Vi mødes 
kl. 11.30 foran DR Byen. Her har vi mulighed for at høre og se nærme-
re på tv studierne og de spændende kulisser fra DR´s tv serier 
Tors. D. 14: Malerworkshop v. Kirsten Syberg, hygge og evt. film
Man. D. 18: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og evt. film.
Tirs. D. 19: Hobbyværksted v. Lone R, frokost og evt. film
Tors. D. 21: Vi skal besøge det spændende Skomuseum, (Vespervej 
40, Hellerup), hvor bl.a. Niels Bohrs sko og Lauritz Melchiors safa-
risstøvler er udstillet. Museet viser sko gennem tiderne og vi får en 
rundvisning som varer ca. 90 min.  Egen pris inkl. kaffe 30 kr. som 
betales kontant/mobilepay ved indgangen. Vi mødes i Husets gård kl. 
11.30 eller foran museet kl. 12.20. 
Man. D. 25: Mulighed for morgengymnastik, Bridge, hygge og evt. film 
Tirs. D. 26: Frokost i Riz Raz og rundvisning i Skuespillerhuset kl. 
16.30. hvor vi oplever Store Scenes intime grottestemning inspire-
ret af den italienske renæssancescene og får indblik i tankerne bag 
bygningens arkitektur og belysning. Vi kommer bag scenen, hvor 
kulisserne skiftes ud og bygges op og ser Det Røde Rum og Lille 
Scenes sorte rum, hvor hverken scene eller tilskuerpladser er per-
manente. Varighed 75 min. Pris 140 kr. for frokost og rundvisning                                                                                                                                      
Tors. D. 28: Hygge, frokost og film     

TEKST JANNIK LUNN  

AKTUELT 
RETSSALSDRAMA 
I SKYGGEN AF #METOO
ANMELDELSE  Sarah Vaughan har 
med Skandalens anatomi skre-
vet én af årets mest aktuelle og 
vedkommende krimier. Det er 
en retssalskrimi, hvor den engel-
ske politiker og juniorminister 
James Whitehouse sidder ankla-
get for voldtægt i Old Bailey. Han 
har i månedsvis haft en affære 
med unge assistent Olivia Lyt-
ton, mens han er gift med Sophie, 
som han har børnene Christina og 
Finn sammen med. Efter at han 
har indrømmet sin utroskab over-
for Sophie, har han slået op med 
Olivia, der dog stadig er forelsket 
i James. En dag, da de skal til et 
møde i Underhuset, tager James 
Olivia med ind i en elevator, hvor 
han har samleje med hende, noget 
som hun opfatter som voldtægt, 
da han bl.a. har revet hendes trus-
ser i stykker. Episoden når ud til 
pressen, der slår det stort op, især 
fordi James er nær ven og rådgiver 
til den konservative premiermini-
ster Tom Southern, som han har 
kendt helt tilbage fra studietiden 
i Oxford, hvor han i øvrigt også 
mødte sin senere hustru, Sophie. 

Fælles fortid
Kriminalretssagfører Kate 
Woodcroft er ekspertanklager 
i sager om seksualforbrydelser, 
og hun er derfor også anklager 
i nævningesagen mod James. 
Romanen er bygget op med ka-
pitler, der fortælles af hhv. Kate, 
Sophie og James, og der er hele 
tiden tilbageblik til studietiden 
i Oxford, hvor Kate dengang gik 
under navnet Holly. De mand-
lige studerende havde dengang 

dannet en gruppe, der kaldte sig 
Libertinerne, og som gjorde sig 
bemærkede ved umådeholdent 
fråseri, og efter ét af de orgier 
mødte James sin medstuderende 
Holly i en atriumgård, hvor noget 
unævneligt fandt sted. Til trods 
for, at Kate burde have frasagt 
sig sagen som inhabil, har hun 
ikke røbet sit kendskab til James 
Whitehouse, der til gengæld ikke 
genkender hende bl.a. på grund 
af den paryk, hun bærer. Man føl-
ger den langvarige retssag, hvor 
Kate er ekstra oppe på mærkerne 
for at få dømt James, men hvor-
dan nævningene ender med at 
votere, skal selvfølgelig ikke rø-
bes her. 

Blot er tilbage at rose denne 
hamrende spændende pagetur-
ner, som er hyperaktuel i disse 
#MeToo-tider. 

jl@kbhavis.dk

Sarah Vaughan

Skandalens anatomi

Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen

319 sider. Hr. Ferdinand



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.

København Vaisenhus Apotek
Landemærket 3-5 · 1119 København K · Tlf. 33 15 41 10
www.vaisenhus-apotek.dk

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

*Priserne gælder fra 2. januar – 20. januar 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% 


