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TEKST JANNIK LUNN   FOTO JOHANNA HANNO 

FORMIDABEL SVENSK 
SPÆNDINGSROMAN

ANMELDELSE  Til trods for at der i slutnin-
gen af Magnus Montelius’ forrygende thriller 
Otte måneder sker et par dødsfald, som godt 
kunne ligne mord lige så godt som selvmord 
og ulykke, er det ikke de hændelser, der gør 
historien til en krimi på allerhøjeste plan. Det 
er nemlig i højere grad en roman om magt 
i svensk politik. Den unge journalist Nina 
Wedén gør sit livs scoop, da hun efter at have 
fået et tip afslører landets justitsminister Björn 
Bergwall, kaldet Bongo, med bukserne nede 
som sexkøber sammen med en escortpige. 

Det resulterer i, at statsminister Agneta 
Lindgren må fyre sin minister, og til alles over-
raskelse udnævner hun den relativt ukendte 
Jacob Weiss til ny justitsminister, men først 
efter at hun har rekrutteringsfirmaet Jonsson 
& Berg til at undersøge Jacob Weiss’ hidtidige 
karriere, hvor de desuden har sat konsulen-
ten Max Boije til at foretage en såkaldt second 
opinion. Umiddelbart ser det ud til, at de har 
fundet den helt rette mand til jobbet, da Jacob 
foruden at tale fem sprog flydende har haft en 
flot karriere i udlandet med forskellige toppo-
ster i internationale organisationer, men hvor 
der er et enkelt problem, nemlig at Weiss, efter 
han fratrådte sin stilling i FNs udviklingspro-
gram i Usbekistan med tre måneder tilbage 
i kontrakten, havde et tomrum på otte må-
neder, inden han tiltrådte sin næste stilling 
i Marseille. 

En periode, hvor ingen kunne oplyse, hvad 
han havde brugt de måneder til. Ikke desto 
mindre får han posten som justitsminister, 
og hvad der undrer endnu mere, er, at Nina 
Wedén bliver udnævnt til hans pressechef. 
Nina har hidtil været freelancer, og hun har 
brug for et fast job, som hun nu får. 

Her må hun dog igennem forskellige intri-
ger med nogle af ministeriets ansatte, der mu-
ligvis også har til opgave at sørge for, at hun 
ikke også får Weiss bragt i problemer. Men 
Jacob Weiss er særdeles tilfreds med sin nye 
pressechef, og Weiss bliver nærmest folkehelt 
i Sverige, da det lykkes for ham at få frigivet 
Sandra Bonnevier, som havde en fortid i UM, 
men som havde været kidnappet i Georgien. 
Imidlertid får man som læser efterhånden ind-
tryk af, at der er stærke udenlandske kræfter, 
der trækker i trådene, og som gør alt for at 
bringe regeringen i miskredit, og her kommer 
den hemmelige kilde, der i sin tid gav Nina det 
tip, som fældede Bongo, på banen igen.

jl@kbhavis.dk

Magnus Montelius

Otte Måneder

484 sider

Modtryk

TEKST JANNIK LUNN   FOTO CASPER DALHOFF

FREMRAGENDE BOG 
OM MODERNE FODBOLD

ANMELDELSE  Asker Hedegaard 
Boyes Spillets forvandling – 
europæisk fodbold i 30 år er 
en bog om hvordan internati-
onal fodbold har forandret sig 
gennem de sidste 30 år – fra 
tragedierne på Heysel Stadion 
i Belgien, på Valley Parade i 
Bradford og på Hillsborough 
Stadium i Sheffield , hvor et 
utal begge steder blev dræbt 
eller såret i ufattelige stadio-
nulykker – men også om hvor-
dan turneringer som Champi-
ons League og Europa League 
forandrede klubfodbolden, 
og hvordan pengene kom til 
at styre klubberne både med 
astronomiske lønninger til 
både spillere og trænere. Der 
er kapitler om de nye fodbold-
regler, hvor specielt målman-
dens rolle blev ændret. 

Der sættes også fokus på 
de to karismatiske trænere 
og rivaler José Mourinho og 
Pep Guardiola, og hvordan 
de begge videreudbyggede 
det, de havde lært af deres fæl-
les mentor, den ligeledes ka-
rismatiske Carlo Anchelotti. 
Man kan også læse om penge-
nes magt, og hvordan de russi-
ske oligarker og mellemøstlige 
diktaturstater har sat deres 
præg på specielt udviklingen 
i engelsk fodbold, hvor de ejer 
en del af klubberne i Premier 
League. Det bliver fulgt op af 
historien om, hvordan Qatar 
fik tildelt VM i 2022 gennem 
enorme bestikkelser fra magt-
haverne i Doha. 

Der bliver desuden sat fo-

kus på matchfixing, og om 
hvordan de store fodbold-
klubber bliver stadig mere og 
mere magtfulde, hvilket har 
givet sig udslag om ønsket af 
en fælles europæisk turnering 
mellem de store landes bed-
ste klubber, der i øjeblikket 
lægger mere og mere afstand 
til de mere ordinære klubber. 
Måske en utopi, der kræver 
enorm planlægning og sikkert 
også modstand fra de forskel-
lige landes forboldforbund. 

Endelig diskuteres det nye 
VAR-system, hvor dommernes 
afgørelser via tv-billeder kan 
omgøres næsten øjeblikkeligt. 
Her tales om både fordele og 
ulemper. Spillets forvandling 
er efter min mening én af de 
bedste bøger om fodbold, der 
nogensinde er udgivet – forsy-
net med masser af gode illu-
strationer i både s/h og farver. 

jl@kbhavis.dk

Asker Hedegaard Boye

Spillets forvandling 

– europæisk fodbold i 30 år. 

218 sider + 16 sider billedillustrationer. 
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KIM LARSENS UNGE ÅR

ANBEFALING  ”…og mere når vi ikke 
i dag, J.A.” ”Så vidt så godt, Larsen” 
”Nemlig, og nu begynder det at blive 
spændende.” ”Men hvornår bliver næ-
ste gang, J.A.? Det aner vi jo ikke en skid 
om.” ”Nej, nu skal I jo ud at spille hele 
sommeren, så vi ses igen i begyndel-
sen af september.” Sådan sluttede det 
syvende og sidste møde mellem Kim 
Larsen og forfatteren Jens Andersen i 
slutningen af foråret 2018. Men den 30. 
september 2018 døde Kim Larsen, og 
dermed kunne den erindringsbog el-
ler det bogprojekt, de to havde aftalt 
ikke realiseres i den form, de havde 
forestillet sig. 

Betingelsen havde fra Kim Lar-
sens side været, at bogen kun måtte 
rumme to stemmer, nemlig Kim Lar-
sens og Jens Andersens. Efter som de 
to havde været enige om, at hans erin-
dringer skulle gribes kronologisk an, 
nåede de ikke længere end til om-
kring 1970, hvor Larsen havde opgi-
vet sit job som skolelærer, og hvor den 
spæde begyndelse til det, som blev 
Gasolin ,́ lige havde set dagens lys. Det 
er altså barndommen og den tidlige 
ungdom, der fortælles i Kim Larsen. 

Mine unge år. Fortællingen begyn-
der med barndommen hos den enlige 
mor Eva Flyvholm, der boede sam-
men med Kim og storebroren Tore i 
en lille lejlighed på Mågevej i Køben-
havns nordvestkvarter, efter at faren 
Alfred M. Larsen, kaldet Don Alfredo 
forsvandt ud af deres liv, uden at det 
føltes som hverken et tab eller et savn 
for de to brødre. 

Det var et hjem, hvor man købte på 
regning hos to købmænd og to ismeje-
rier, og hvor Kim måtte hen til ”Onkel” 
på Svanevej for at pantsætte morens 
Singer-symaskine, når der skulle rejses 
penge til en biografbillet, og hvor Kim 
igen blev sendt hen, når symaskinen 
skulle indløses, fordi moren skulle sy 
en kjole, så hun kunne gå i Valencia 
eller Den Røde Pimpernel. 

Selv tjente drengen Kim penge 
ved at spille dukketeater for gadens 
børn eller tage 10 øre i entré, da de 
samme børn fik lov til at se hans mor 
nøgen i bad. Senere fortæller Larsen 
om sin skolegang og mødet med Ma-
riann, der var søster til Arne Herløv 
Petersen, og som senere blev hans før-
ste hustru og mor til drengen Pelle. 

Der er mange fornøjelige anekdoter 
om små job, han fik ved siden af sko-
legangen, bl.a. hos Lauritz Knudsen, 
hvor han skulle pakke små dimser i 
papkasser. 

Det var det job, der inspirerede til 
sangen Blip Båt. Derefter følger be-
retninger om gymnasietiden og op-
holdet på Askov Højskole, hvor han 
gennem Tage Skou-Hansen fik yder-
ligere smag for litteratur. Efter Askov 
og tiden på Frederiksberg Semina-
rium, fortæller Larsen om sin korte 
karriere som skolelærer, indtil han 
på Christianshavn, hvor han og Ma-
riann en tid bor i Sofiegården, møder 
Willy Jønsson og senere Franz Becker-
lee og Bjørn Uglebjerg, som han sam-
men med danner Gasolin’ med en an-
den Christianshavn-original Mogens 
Mogensen, som senere bliver forfatter 
til mange af bandets sange. 

Her slutter Larsens unge år, og til 
trods for at det ville have været fint 
at få hele Kim Larsens historie, er der 
alligevel tale om en fremragende og 
helstøbt erindringsbog, som varmt 
kan anbefales.

jl@kbhavis.dk

Jens Andersen 

Kim Larsen - Mine unge år

Gennemillustreret med fotografier og tegninger

Lindhardt og Ringhof 

326 sider
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FREMRAGENDE ROMAN 
OM TIDEN LIGE INDEN 
ANDEN VERDENSKRIG BRØD LØS

ISLANDSK NOIR 
NÅR DET ER BEDST

ANMELDELSE  Ole Clifford, der 
efterhånden har fået udgivet 
over en halv snes romaner, er 
nu aktuel med Men størst er, 
som ifølge flapteksten er før-
ste bind i en trilogi, der be-
gynder i Nordtyskland i 1939, 
lige inden Anden Verdenskrig 
bryder ud. Hovedpersonen er 
den universitetsstuderende 
Hans Werner Müller, der bli-
ver kaldt hjem til Stralsund, 
hvor hans far har været ude 
for en livstruende ulykke. 

Her møder han sin gamle 
skolekammerat Ingeborg 
Metz, der gjorde livet surt for 
ham i skolen ved at mobbe 
ham. Hun er i mellemtiden 
blevet sygeplejerske, og han 
arbejder under nazilægen 
Dieter Scholl, som hun er ved 
at afslutte et forhold til. Det, 
som fylder Ingeborg med af-
sky for Dieter, er de eksperi-
menter, som han udfører på 
raske kvinder, uden at de bli-
ver bedøvet, alt sammen for 
at bidrage til Hitlers racehy-
giejneprogrammer. Det fore-
går i koncentrationslejren Ra-
vensbrück, hvor læserne også 
stifter bekendtskab med de to 
sygeplejerskefanger Anke og 
Esther, der er rekrutteret til at 
medvirke i de uhyggelige for-

søg, som deres medfanger ud-
sættes for. Hans Werner, har 
indset, at hvis han vil undgå 
krigstjeneste i den nært fore-
stående krig, gør han klogt i 
at lade sig uddanne som pi-
lot, og her bliver han en slags 
elev hos Horst Wenzel, der tid-
ligere er blevet dekoreret for 
sin helteindsats under Den 
Spanske Borgerkrig. 

Ved et tilfælde kommer 
Hans Werner til at overhøre 
en samtale, hvor ”Fall Weiss”, 
som er kodenavnet for invasi-
onen af Polen, bliver nævnt, 
og der bliver klart for ham, 
at krigen er meget nært fore-
stående. Da Ingeborg har fået 
orlov for at besøge sin syge 
mor i Stralsund, bliver hun 
også involveret i forsøget på 
et helbrede Hans Werners far, 
og derved kommer de to tidli-
gere skolekammerater meget 
tæt på hinanden. Det skal 
ikke røbes her, hvad en for-
bindelse udvikler sig til, og jeg 
glæder mig allerede til at læse 
de følgende bind i trilogien, 
for det er på fornem vis lyk-
kedes for Ole Clifford at skil-
dre den hektiske tid lige in-
den, det hele bryder løs. Hans 
gengivelser af de groteske eks-
perimenter, der finder sted i 

koncentrationslejrene og den 
grusomhed, lejrkommandan-
terne lægger for dagen, er in-
tet mindre end rystende. 

Også skildringen af, hvor-
dan Anke og Esther bliver 
sat til at rekruttere kvinde-
lige fanger til et arbejde på et 
bordel i koncentrationslejren, 
er godt fortalt. Endelig mær-
ker man, at forfatteren virke-
lig ved noget om at flyve, og 
det er ofte, som om man selv 
er med i cockpittet. Ole Clif-
ford har med Men størst er 
begyndt et imponerende pro-
jekt, der bør give ham inter-
national anerkendelse. 

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE  Med Snaren 
har Lilja Sigurdardottir skre-
vet en effektiv efterfølger til 
Fælden, der dels handler om 
den islandske finanskrise og 
om indsmuglingen af narko-
tika. Men det er også samti-
dig en slags skilsmisseroman. 
Sonja er flygtet til Florida i 
USA sammen med sin søn 
Tómas, men hendes gennem-
kriminelle mand Adam har 
forbindelserne i orden – også 
i USA, så det lykkes for ham 
at få bragt Sonja og Tómas til-
bage til Island. 

Ægteskabet mellem de to 
led skibbrud, da Adam kom 
hjem og fandt Sonja i seng 
sammen med elskerinden 
og veninden Agda. Imens er 
anklagemyndigheden i gang 
med at rede trådene ud om-
kring den krakkede bank og 
dens tvivlsomme forretnin-
ger og hvidvask af penge, som 
både Agdi og Adam var invol-
veret i. Som det også var til-
fældet i Fælden, samarbejder 
Sonja med tolderen Bragi, der 
lader hende slippe igennem 
tolden i Reykjaviks Lufthavn, 
uden at hun bliver undersøgt. 

De penge, som de deler, er 
med til at finansiere Bragis 
dagligdag sammen med hans 
elskede hustru Vigdis, der er 
svært dement. Sonja og Bragi 
udtænker en plan sammen, 
der måske kan afsløre de nar-
kobagmænd, som Adam har 

et samarbejde med. Det vil 
nemlig betyde, at Adam ry-
ger i fængsel, og så vil Sonja 
kunne få forældremyndighe-
den over Tómas. 

Det er spændende at læse 
om, hvordan Bragi er med til 
at snyde sine kolleger i told-
væsenet, mens det er noget 
mere indviklet at hitte rede 
for den kriminalitet, der 
foregår inden for bankvæ-
senet, hvis ikke læseren er 
rigtig godt inde i den finan-
sielle verden. Og som sagt er 
Snaren foruden at være en 
spændende krimi også en 
kærlighedsroman og et ja-
lousidrama, der varmt kan 
anbefales. 

jl@kbhavis.dk

Lilja Sigurdardottir

Snaren

Oversat af Nanna Kalkar

322 sider. People´sPress

Ole Clifford

Men størst er

355 sider

Clifford Media
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TEKST JANNIK LUNN

MEDRIVENDE OG LET FORTALT BIOGRAFI 
OM ENEVÆLDENS ARKITEKT 

ANBEFALING  Der er tidligere skrevet 
flere biografier om Hannibal Sehested, 
der var én af 1600-tallets helt store poli-
tiske personligheder. Nu har den unge 
historiker Lars Christensen, der stod 
bag den anmelderroste Svenskekrigene 
1657-60, udgivet en spændende og med-
rivende biografi om manden, der nok 
var den virkelige arkitekt bag enevæl-
den. Titlen er Hannibal Sehested - Krig, 
magtkamp og enevælde i 1600-tallet.

Sehested blev født på den lille ø Øsel 
i den østligste del af Østersøen, en ø, 
der i dag hører til Estland. På samme 
måde som sin adelige far Claus Malte-
sen endte Hannibal Sehested også som 
statholder for Christian den Fjerde, der 
også var hans svigerfar. 

Efter svenskekrigene blev der gjort 
op med det gamle adelsvælde, og alle-
rede som 33-årig nåede Hannibal Sehe-
sted efter giftermålet med Christiane, 
der var datter af Christian den Fjerde 
og Kirsten Munk, toppen af den poli-
tiske og sociale kransekage, da han fik 
embedet som statholder og lensmand 
på Akerhus i Norge. Sehested talte ad-
skillige sprog, og hans handelsmæssige 

evner gjorde bl.a., at han foruden im-
port af mange andre eksotiske varer, 
sikrede Norge en betydelig import af 
godt spansk salt. 

Når det var så vigtigt, skyldtes det 
Norges betydelige eksport af saltede 
fisk til de katolske lande, der skulle 
have fisk til fastetiden. Sehesteds kar-
riere gik fint, indtil Frederik den Tredje 
i 1648 efterfulgte sin far på tronen. Så 
begyndte intrigerne imod den tempe-
ramentsfulde levemand, der foruden 
at styre finanserne i Norge, heller ikke 
undlod at berige sig selv økonomisk 
gennem givtige forretninger som fx lu-
krative savværker og køb af nye godser 
og avlsgårde. Der var ingen tvivl om, 
at Frederik den Tredje opfattede Sehe-
sted som en trussel, men inden Han-
nibal Sehesteds fald, var statholderen 
én af initiativtagerne til en formidabel 
fejring af den nye konge på Akershus, 
hvor 1100 personer blev bespist med ni 
retter mad samt øl og vin. hvor det gik 
så vildt til, at 1647 øl- og vinglas blev 
smadret.

Efter Hannibal Sehesteds fald fort-
satte de mange intriger, men Svenske-

krigen i 1650-erne gjorde, at Sehested 
fik en slags comeback som både diplo-
mat og fredsmægler, og i modsætning 
til sin svoger Corfitz Ulfeldt, der som 
Sehested tørstede efter hævn mod Fre-
derik den Tredje, og gik i den svenske 
konge Karl Gustavs tjeneste, bevarede 
Sehested sin loyalitet overfor den dan-
ske konge, og derved står han i sit ef-
termæle som én af skaberne af den mo-
derne magtstat. 

Om Hannibal Sehested i 1666 døde 
som følge af forgiftning fra svensk side, 
eller han som den senere Frederik den 
Ottende døde på et bordel, lader Lars 
Christensen stå åbent, men som han 
skriver, bordelhistorien har sikkert mo-
ret Frederik den Tredje og Peder Schu-
macher, som det man i dag kalder god 
værkstedshumor. Lars Christensens 
Hannibal Sehested-biografi er fortalt i 
et dejligt ligefremt og underholdende 
sprog, og biografien er illustreret med 
otte sider gengivelser af malerier i farve 
og sort/hvid – og slutter med udførlige 
noter og litteraturhenvisninger.

cb@kbhavis.dk

Lars Christensen

Hannibal Sehested

Krig, magtkamp og enevælde i 1600-tallet 

400 sider

Kristeligt Dagblads Forlag
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KATZ KREFELD OVERGÅR 
SIG SELV I FREMRAGENDE 
KØBENHAVNERKRIMI

ANMELDELSE  I Michael Katz Krefelds sjette bind 
om Thomas Ravnsholdt, kaldet Ravn – Skytsen-
gel – kommer privatopdageren, som tidligere 
var politimand, på sin nok vanskeligste opgave 
nogensinde, da en tidligere soldat indleder en 
større vandetta fra Frelserkirkens tårn på Chri-
stianshavn. Blandt andet rammer skarpskytten 
en af Ravns venner, restauratøren, Johnson fra 
værtshuset ”Havodderen”, der bliver alvorligt 
såret. Desuden bliver adskillige andre christi-
anshavnere såret eller dræbt, og massakren sker 
tæt ved kanalen, hvor Ravn bor på sit sejlskib 
Bianca sammen med sin hund Møffe. 

Ravn får gennem den unge kvindelig advo-
kat Miriam Østergaard til opgave at finde den 
tidligere Afghanistan-soldat Daniel Holm, der 
vendte hjem fra krigen i Helmand-provinsen 
med PTSD. Det er soldatens mor, der har kon-
taktet Miriam Østergaard, da hun frygter, at 
det er hendes søn, som står bag skudatten-
tatet på Christianshavn. Ravn besøger foræl-
drene, der kan fortælle, at Daniel Holm har 
været forsvundet de sidste seks år, og der er 
udstedt en dødsformodningsdom over ham, 
efter at han forsvandt nær Roskilde, men al-
drig blev fundet.  

Der krydses mellem kapitler, hvor man føl-
ger snigskytten, som snart går i aktion igen, 
hvor han fra taget af det højhus på Halmtor-
vet, som tidligere rummede Ravns gamle ar-
bejdsplads hos politiet i Station City, skyder et 
par mennesker bl.a. ejeren af træningscenter 
Burning Butchers i Den Brune Kødby. 

Da Ravn også har besøgt Daniel Holms 

tidligere hustru, begynder der at tegne sig 
et billede af hvem, der muligvis er gernings-
manden til attentaterne, og Ravn kommer i 
sine undersøgelser til at krydse sine gamle 
kollegers samt PETs jagt på skarpskytten. Ved 
disse krydsklip lykkes det for Katz Krefend at 
bibeholde spændingen indtil de sidste sider. 
Skytsengel er en fremragende skildring af, 
hvad der rører sig inde i hovedet på et men-
neske, der er både skadet og forrået af, hvad 
han har oplevet i krigen, og samtidig formår 
Krefeld at give et glimrende billede af miljøet 
på Christianshavn. Skytsengel er absolut én 
af årets bedste danske krimier.

jl@kbhavis.dk

Michael Katz Krefeld

Skytsengel

429 sider

Lindhardt og Ringhof

TEKST JANNIK LUNN   

SPÆNDENDE SOM EN KRIMI 
– ARNAULT-SAGEN FRA SVERIGE

ANMELDELSE  Med Klubben 
– en undersøgelse fortæller 
journalisten Matilda Gustavs-
son om den nok største skan-
dale i svensk kulturliv nogen-
sinde. Nemlig historien om 
franskmanden Jean-Claude 
Arnault, der er gift med forfat-
terinden, lyrikeren Kararina 
Frostenson, der var perma-
nent medlem af Det Svenske 
Akademi, den kulturinstitu-
tion, der hvert år bestemmer, 
hvem der skal have Nobelpri-
sen i litteratur. I sin avis Da-
gens Nyheter skrev Matilda 
Gustavsson den 21. november 
2017 en dybdegående artikel 
om den magtfulde Arnault, 
der havde stået bag en række 
seksuelle overgreb og voldtæg-
ter, hvilket tvang Det Svenske 
Akademi så meget i knæ, at 
Nobelprisen i litteratur slet 
ikke blev uddelt i 2018. 

Bag artiklen var gået må-
neders gravearbejde, hvor Ma-
tilda Gustavsson havde inter-
viewet en række af de kvinder, 
der var blevet forulempet af 
Kulturpersonligheden, som 
Arnault i første omgang blev 
kaldt. 

Han havde i en årrække væ-
ret manden bag kulturinsti-
tutionen Forum i Stockholm, 
hvor forfattere, musikere og 
billedkunstnere optrådte. Det 
var her, Arnault ofte fik kon-
takt til de kvindelige kunst-
nere, som han senere chikane-
rede, først ved gramserier på 
bryster og bagdele, men nogle 
gange fuldt op af fuldbyrdede 
voldtægter. 

Det, der fik de forulem-
pede kvinder til at stå frem, 
skete i kølvandet på den #Me-
Too-bevægelse, som afslørin-
gen af amerikaneren Harvey 
Weinstein og senere skuespil-
leren Bill Cosby havde igang-
sat. På mange måder var 

Jean-Claude Arnault en char-
merende mand, og når der gik 
så lang tid, før kvinderne an-
klagede ham, skyldtes det nok 
mest den magt, han havde, og 
hvor han kunne stoppe en el-
lers lovende karriere. Én af 
hans yndlingsreplikker var: 
”Ved du ikke, hvem min kone 
er?” 

Og netop Katarina Frosten-
son var ofte til stede, når ge-
malens gramserier fandt 
sted, uden at det øjensynligt 
generede hende. Da det blev 
besluttet af Akademiet at 
iværksætte en advokatunder-
søgelse, udløste det en stor 
diskussion, hvilket fik flere 
medlemmer til at tru med at 
forlade Akademiet. 

Hvis Katarina Frostenson 
skulle ekskluderes, ville det 
være første gang et medlem 
var blevet ekskluderet siden 
1794. Det hele resulterede som 
nævnt ovenfor med, at Nobel-
prisen i Litteratur overhove-
det ikke blev uddelt i 2018. 
Tilbage står, at Matilda Gu-
stavsson har skrevet en både 
spændende og veldokumen-
teret bog om denne skandale, 
der endte med at sende Jean-
Claude Arnault to et halvt år 
i fængsel for voldtægt.

jl@kbhavis.dk

Matilda Gustavsson

Klubben – en undersøgelse

Oversat af Merete Rostrup Fleischer

238 sider. HarperCollins
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LOTTE THEILS
OVERGÅR SIG SELV 
I SIN FJERDE NORA SAND-KRIMI

ANMELDELSE  Journalisten Nora Sand, der er 
Lone Theils’ hovedperson, og som er den dan-
ske avis Globalts korrespondent i London, bli-
ver i begyndelsen af det fjerde bind i serien 
Stilleleg sendt til den lille provinsby Topping-
ham, hvor hun skal skrive om et brutalt mord, 
som muligvis er en terroraktion. 

En politimand Ed Crow er blevet halshug-
get med en krumsabel, og en videooptagelse 
af ugerningen er blevet lagt på nettet. Da Nora 
kommer til Toppingham, går det hurtigt op 
for hende, at ét eller andet er helt galt i den 
lille provinsby, og snart efter kommer de to 
Scotland Yard-opdagere Millhouse og Spencer, 
som Nora kender fra tidligere, til byen for at 
assistere det stedlige politi. Det viser sig, at 
den dræbte politimand ikke var særlig afholdt 
i byen, bl.a. fordi han ofte var meget uvillig til 
at gribe ind, når unge piger blev forulempet af 
ældre mænd, og muligvis har mordet på ham 
helt andre årsager end terror. 

Kort tid efter bliver den kvindelig skolein-
spektør Eileen Webster bliver fundet hængt, og 
måske er der en sammenhæng mellem de to 
dødsfald. Nora Sand er næsten dagligt i telefon-
forbindelse med sin redaktør, kaldet Krebsen, 
der kun modvilligt går med til, at Nora bliver 
ledsaget af en stedlig fotograf, fordi avisen er i 
økonomiske vanskeligheder. Dog får Nora ind-
blik i, hvad der gemmer sig af hemmeligheder, 
og hvorfor bogen hedder Stilleleg, skal man 
langt hen i handlingen, før man finder ud af. 

På et tidspunkt får handlingen også en 
dansk vinkel, og Nora må en kort tur hjem til 
København for at hente baggrundsstof, og her 

finder hun også ud af, da hun besøger Krebsen 
på redaktionen, at hendes job muligvis hænger 
i en tynd tråd. Da Nora vender tilbage til Top-
pingham, er politiet stadig ikke kommet meget 
videre i opklaringen af mordet på Crow, men 
nu er byens borgmester også blevet kidnappet. 
Inden alt falder på plads, skal læseren igen-
nem flere dramatiske episoder, og Nora Sand 
får glæde af, at hun har trænet i kickboksning, 
og så er der overraskelser indtil de allersid-
ste sider. Den velskrivende Lotte Theils viser 
endnu en gang, at hun kan skrue et godt plot 
sammen, og hun udmærker sig som én af Dan-
marks bedste krimiforfattere.  

jl@kbhavis.dk

Lone Theils

Stilleleg

394 sider
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ANMELDELSE  Anne Mette 
Hancock har netop udgivet 
sin tredje krimi om jour-
nalisten Heloise Kaldan og 
strømeren Erik Schäfer. Den 
hedder Pitbull – og den er 
efter min mening væsentligt 
bedre end den svære toer 
Mercedes-snittet. 

Heloise er ved at lave en 
reportage for sit dagblad om-
kring døende danskere og har 
derfor ladet sig ansætte af Vå-
getjenesten som besøgsven 
for den døende, kræftsyge 
Jan Fischhof. Han betror He-
loise, at han frygter mødet 
ved himlens port, fordi han 
engang har været indblan-
det i en alvorlig forbrydelse. 
Til stor irritation for sin chef 
på bladet, der afventer Heloi-
ses artikel om Vågetjenesten, 
begynder hun at grave i Jan 
Fischhofs fortid i Sønderjyl-
land, specielt da han nævner 
en mand, som Heloise under 
sin rejse til Sønderjylland 
finder ud af blev kaldt Pit-
bull af de lokale. Han skulle 
have været blandet ind i ét 
eller andet omkring nogle 
forsvundne piger i slutnin-
gen af 1990-erne, men han 
var dengang omkommet un-
der mystiske omstændighe-
der. Heloise lejer et lille hus i 
Sønderjylland, men det er ab-
solut ikke alle på egnen, der 
bryder sig om, at en journa-
list begynder at grave i gamle 

sager, der for længst burde 
være glemt. Hun bliver bak-
ket op af Erik Schäfer i Kø-
benhavn, mens det stedlige 
politi er mindre begejstret 
for hendes besøg. 

Med megen dramatik til 
følge, finder hun frem til 
nogle begivenheder, der også 
involverede Jan Fischhof, og 
det går op for hende, hvorfor 
han frygter mødet med Sankt 
Peter. Det hele kulminere, da 
man graver kisten med Pit-
bull op for at se, hvordan han 
kom af dage, men mere skal 
naturligvis ikke røbes her. 

Det er lykkedes for Han-
cock at bevare spændingen 
til de sidste sider i denne hi-
storie om at råde bod på for-
tidens synder, inden det er 
for sent. 

jl@kbhavis.dk

Anne Mette Hancock

Pitbull

Oversat af Susanne Vebel

341 sider. Lindhardt og Ringhof
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BUSREJSER DIREKTE
FRA SJÆLLAND

Ø-ferie i Kroatien
Supertilbud fra kun kr. 5.995

Skøn ø-ferie på Pag – den mest solrige ø i Adriaterhavet
De mange solskinstimer, smukke stenstrande og afslappede
atmosfære på Kroatiens længste ø, giver dig optimale ferie-
betingelser. Undervejs til Kroatien har vi 2 overnatninger på både 
ud og hjemrejse, hvilket giver et roligt rejseforløb med plads til 
spændende oplevelser. Vi bor 5 nætter på hotel ved vandet og 
med kort afstand til historiske Zadar og naboøen Rab.

       Gislev fordele
• 5 nætter på hotel med swimmingpool, wellness og vin til maden
• Frokost i Østrig og oplevelser ved søen Bled, Opatija og Ljubljana
• Rejse i behageligt tempo og med dansk rejseleder hele vejen

       Med i prisen
9 x morgenmad • 9 x middag (heraf 5 med 1 glas vin til maden) • 
Byrundtur i Opatija, Ljubljana og Pag • Besøg på osteri med rund-
visning og smagsprøver • 1 x frokost i Østrig • Rejseleder

      Bus fra Sjælland
22/5, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9.   
10 dage fra kr. 5.998   Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser.
Se mere www.gislev-rejser.dk/pag

Kurbyen Montecatini Terme ligger midt i Toscana, og her er Mam-
ma Mariotti fra Hotel Nuovo Savi et kendt ansigt. Udfl ugter til Pisa, 
Firenze, Siena og San Gimignano. Inklusiv 8 x halvpension m.m.

       Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland
4/4, 9/5*, 16/5, 23/5, 30/5, 11/7, 25/7, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10*.
9 dage kun kr. 5.798   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser/Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/mam     

Prag byder på både klassiske seværdigheder, charmerende kvar-
terer og fl oden Moldau, som slynger sig gennem byen. Gode hotel-
ler med central beliggenhed, byrundture og 2 festlige aftener.

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland
5/4, 19/4, 17/5, 7/6*, 21/6, 5/7, 19/7*, 2/8, 16/8, 30/8, 20/9*, 11/10.
6 dage kun kr. 3.498   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Gedser.
Se www.gislev-rejser.dk/pra

I år fejrer vi 20 års fødselsdag til Sydengland, der byder på mange 
smukke oplevelser. Vi har derfor inkluderet frokost på Dartmoor-
heden, Afternoon Tea i Falmouth og entré til Stonehenge. 

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*
29/5, 12/6*, 3/7, 17/7, 31/7*, 14/8, 28/8, 4/9*.
10 dage fra kr. 9.498   *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/scb  

Oplev blomstrende Alsace og vinbyen Rüdesheim i Rhindalen.
Vi besøger også de hyggelige byer Strasbourg og Colmar. Flere 
udflugter og vinsmagning i Alsace m.m. er inkluderet. 

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*
16/5, 27/6*, 18/7, 29/8, 5/9*, 12/9, 19/9, 26/9*, 10/10.
7 dage fra kr. 4.698                 *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Rødby.

Se www.gislev-rejser.dk/alr      

Toscana og Chiantis bløde bakker

Prag - Den Gyldne Stad

Sydengland-Cornwall-Bath

Alsace og Rhinen

Man bliver aldrig færdig med Toscana

Byen du kan besøge igen og igen

20 års fødselsdag med meget inkluderet

Smukke landskaber, livsglæde og hyggelige byer

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 9 - 17 / Lør 9 - 12 / Søn 10 - 13
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