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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

AKTUEL SPÆNDINGSROMAN
OM EN AFSINDIG SERIEMORDER

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

Black notice,
som er titlen på Lotte Petris
nyeste thriller, er et begreb,
der bruges, når man sender
en international efterlysning ud gennem Interpol.
Det er også, hvad der sker
ret tidligt i bogen, da politiet
har fisket en bil op af Dragør
Havn, for i bilen finder man
liget af en ung sygeplejerske,
der ser ud til at være blevet
opereret på en helt særlig
måde. Nogenlunde samtidig finder en hundelufter i
Sydvestnorge et delvist skeletteret lig iført en våddragt,
og næsten det samme sker i
Holland, hvor man også finder en våddragt, der indeholder et lig. Senere igen finder
man en lemlæstet kvinde i
ANMELDELSE

en skovsø, men som ved et
mirakel lykkes det for en
tilkaldt læge at genoplive
kvinden, så hendes legemstemperatur når op på de toogtredive grader, hvor hjertet igen begynder at slå.
Fremmedfjendsk seriemorder?

Da efterforskningsleder Felix Jørgensen og hans nyansatte kvindelige assistent
Kathrine Nymark har på
fornemmelsen, at en seriemorder er på spil, bliver den
genoplivede kvinde mandsopdækket på Rigshospitalet. Imens forsøger politiet
at finde en sammenhæng
imellem mordene, noget peger hen imod, at det måske
er en fremmedfjendsk drabs-

mand, der samtidig har en
vis medicinsk baggrund for
sine ugerninger. Måske er
de to myrdede i våddragterne flygtninge, der har
været interneret i den store
franske flygtningelejr ved
Calais i Nordvestfrankrig,
og hvis lig efterfølgende er
nået langt væk i Nordsøens
havstrømme. Politiet forsøger at lokke morderen i en
fælde, og det bringer Kathrine Nymarks liv i fare,
da hun har indvilliget i at
være lokkedue. Mere skal
ikke røbes her, men den
meget aktuelle historie, der
ifølge bagsideteksten er baseret på virkelige begivenheder, er spændende indtil sidste punktum, og er efter min

mening Lotte Petris bedste
spændingsroman til dato.
jl@kbhavis.dk

Lotte Petri
Black notice
201 sider. - Saga
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VERA SOM

MUSICAL
De fleste kender sangeren
og sangskriveren Peter Vesth for
hans megahit Veras vinterven, men
nu fortæller han hele historien om
bornholmske Vera i bogen Vera, der
er delt op i to dele – Sommer med
Vera og Vinter med Vera, og bogen, der foruden historien indeholder samtlige tekster til sangene, er
fulgt op af cd-en Vera Musical med
ikke mindre end 40 sange om Vera.
Om det så ender med at blive til en
musical er endnu uvist, men hvis
man tager både bogen og cd-en som
udgangspunkt, så har historien alle
muligheder for at blive til en bittersød musikalsk kærlighedshistorie.
MUSICAL

TEKST JANNIK LUNN

Også i Kaspar Colling
Nielsens nye roman Det europæiske
forår befinder læseren sig et par år ude
i fremtiden, i en tid, hvor Danmarks
statsminister hedder Mette Frederiksen. Samtidig har romanen tråde tilbage til Colling Nielsens novellesamling fra 2010 Mount København.
Hovedpersonerne er hjerneforskeren Elisabeth, hendes mand galleristen Stig og deres datter Emma samt
kunstneren Christian, der udstiller
hos Stig. Elisabeth bliver headhuntet til et forskningsteam på Lolland,
hvor meget er blevet ændret. Det er et
nyt samfund for rige borgere, og hvor
idyllisk bondehusidyl på en ø uden
motorkøretøjer er kombineret med de
seneste teknologiske påfund så som
fx droner, der både overvåger det lille
samfund og benyttes til mere praktiske opgaver. Efter lidt modstand overtales Stig til at flytte med til Lolland
og der åbne et nyt galleri, hvor maleren Christian får stor succes med sine
ANMELDELSE

billeder af sin smukke, men retarderede veninde Mia. Imens er Elisabeth med til at eksperimentere med
dyr, som eksempelvis den skrivende
abe Felix. Danmark har efter nogle
terrorangreb deporteret muslimske
flygtninge til Mozambique, hvor de er
blevet installeret i gamle Mærsk-containere i en lejr kaldet Frederiksstad.
Den idealistiske datter Emma, der lider af anoreksi, rejser til forældrenes
store fortrydelse ned til Frederiksstad
for at deltage i arbejdet der. Fuglen
Wilhelm og hunden Jack befinder sig
også på Lolland, hvor de fører lange
dybsindige samtaler. Stig forsøger sig
som kunstner, da han tyvstjæler en
idé til en kunstinstallation kaldet
”Det europæiske forår”, som han fører ud i livet via en gammel bekendt,
Emil . Det er en provokerende nyskabelse, som vækker stor opsigt, og desværre kommer det også til at kræve
ofre, men mere skal ikke røbes her.
Kaspar Colling har med Det euro-

pæiske forår skrevet en både morsom
og grotesk, men også tankevækkende
roman, der atter fremhæver ham som
én af de mest originale nye stemmer.
Læs den!
jl@kbhavis.dk

jl

Kaspar Colling Nielsen
Det europæiske forår
349 sider. Gyldendal

Peter Vesth
Vera – Sommer med Vera
og Vinter med Vera
154 sider. Wilhelm Hansen Musikforlag. –
Vera Musical af og med Peter Vesth.
Olufsen Records
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AMERIKANSK

ÆGTESKABSGYSER
TEKST JANNIK LUNN

Det amerikanske ægtepar Jake og Alice, som er hovedpersoner i Michelle Richmonds thriller Til døden os skiller får ved deres
bryllup en mærkelig gave, nemlig et
medlemskab til en eksklusiv klub
kaldet Pagten, hvis mål er at passe så
godt på ægteskabet, at det vil holde
til døden dem skiller. Pagten er nærmest en slags sekt, hvor medlemmerne tiltaler hinanden med: Ven.
Der er nogle meget strikse regler,
der ikke må overtrædes, hvis ikke
man vil straffes af ledelsen, som kan
sende Pagtens medlemmer i en slags
fængsel - for ikke at tale om direkte
at udsætte dem for tortur, hvis de
fx er hinanden utro. Fx møder Jake
sin gamle veninde JoAnne, der nu,
sammen med sin mand Neil, også
er medlemmer af sekten. JoAnne er
meget utilfreds med den overvågning, der finder sted, og da hun aftaler at mødes med Jake, får ledelANMELDELSE

sen af Pagten den tanke, at de har
indledt et seksuelt forhold, hvad de
ikke har.

igen at blive sat sammen med andre,
hvis liv også er kuldsejlet, mens de
var medlemmer af Pagten.

Paradoks og kærlighed

Hvem bedrager hvem?

Og på et senere tidspunkt har Alice
kontakt med nogle af de musikere,
hun spillede sammen med, inden
hun indledte en karriere som advokat.
Også det bliver opfattet som et brud
på Pagtens reglement, og derfor bliver Alice også sendt til genopdragelse
i et afsides fængsel, som Pagten har
overtaget. Det helt paradoksale er, at
Jake arbejder som terapeut, hvor han
i sit eget firma rådgiver ægtepar, som
ikke kan få samlivet til at fungere. Til
trods for at Alice og Jake elsker hinanden, gør Pagten, igen og igen, hvad de
kan for at genere dem og for at forhindre, at de endegyldigt forlader Pagten.
Samtidigt hører de om ægtepar, der
er forsvundet sporløst, og om andre,
der har mistet deres ægtefæller for så

Undervejs viser det sig, at mange
kendte par også har været tilknyttet Pagten, og overvågningen af både
Alice og Jake bliver stadig mere og
mere intensiveret, så meget at Jake på
et tidspunkt rejser til Irland, hvor Pagten i sin tid havde sit hovedsæde. Det
udvikler sig til et næsten Kafkask mareridt, hvor ingen efterhånden aner,
hvor de har hinanden, og hvem der
bedrager hvem. Plottet er godt fundet på, men som dansker irriterer det
mig, at Pagtens stærke kvinde og leder hedder Orla, men det er en pedantisk petitesse. Til døden os skiller er
en uhyggelig pageturner, som er meget svær at lægge fra sig, og at der er
en filmatisering undervejs er ganske
forståeligt. Der er tale om én af årets

bedste gysere. Læs den og forær den
til din ægtefælle!
jl@kbhavis.dk

Michelle Richmond
Til døden os skiller
Oversat af Ninna Brenøe
423 sider. Klim
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UFORGLEMMELIG ROMAN

MED BAGGRUND I VIRKELIGHEDEN
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Dødevaskeren, der er Sara
Omars skønlitterære debut, er ikke sådan at lægge fra sig, når man er igennem de lidt over 300 sider. Det er en
uforglemmelig historie om den kurdiske pige Frmesk, der er født med en
kridhvid hårtot, som måske er et tegn
fra Allah. Men betyder det, at hun er
velsignet eller forbandet? I hvert fald
havde hendes far ønsket sig en dreng,
og den lille pige kommer i pleje hos sine
morforældre Gawhar og Darwésh. Mormoren Gawhar er dødevasker, hvilket
vil sige, at hun vasker ligene af de kvinder, som er dræbt i skam og vanære, og
som ingen andre vil begrave. Gawhar
er sammen med veninderne i hendes
bedegruppe dybt religiøse, mens morfar Darwésh, som er pensioneret oberst,
læser meget andet end Koranen fra sit
righoldige bibliotek. I øvrigt er skildrin-

gen af det kærlige forhold mellem morforældrene noget af det mest positive og
opløftende i romanen.

islams mest reaktionære kræfter, der
bl.a. hænger en ung brud ud som luder,
hvis ikke hun kan fremvise et blodplettet lagen dagen efter brudenatten.

dem ude fra hinanden. Der er tale om
en roman, men kan sikkert også læse
historien som en slags selvbiografi af
Sara Omar.

Indblik i en mandsdomineret verden

På samme måde som forfatteren Sara
Omar kom Frmesk til Danmark efter
i slutningen af 1990’erne at være flygtet fra krigen i Kurdistan. Hun lider af
posttraumatisk stress, efter at hun på
mange måder har været igennem et
omfattende misbrug som barn, og på
en måde skiller historien sig ikke så meget ud fra det misbrug, man også hører
om i andre religioner. Handlingen skifter mellem at foregå på Skejby Hospital
i 1916 med tilbageblik til Zamwa i Kurdistan fra 1986 og frem til begyndelsen
af 1990’erne. Som læser får man indblik i en mandsdomineret verden, hvor
kvinderne undertrykkes med hjælp fra

jl@kbhavis.dk

At tro på sig selv

På hospitalet i Skejby kommer Frmesk
i kontakt med den medicinstuderende
kurder Darya, der konstant tyranniseres af sin far Jamal, der stammer fra
samme egn som Frmesk. Til sidst skriver Frmesk et brev til Darya, hvor hun
opfordrer hende til at tro på sig selv og
kæmpe for sin egen frihed, koste hvad
det vil. Og det gør hun samtidig med, at
hun bliver flyttet fra Skejby og hen til et
sted, hvor Jamal ikke har mulighed for
at opspore hende. Romanen begynder
med en slags rolleliste, som man som
læser gang på gang må søge tilbage i, for
at fastholde de mange skæbner og holde

Sara Omar
Dødevaskeren
322 sider. Politikens Forlag

Vi designer selv vores håndlavede stel
og fremstiller kun få af hver.
Vi gør os stor umage med at måle dine
øjne og ﬁnde den bedste løsning til dig.
Omhu og fornuftige priser kan godt
forenes. Derfor kommer vores kunder
altid igen.
Stel inkl. standard styrke kr. 745,2 enkeltstyrke glas kr. 1400,2 glas med glidende overgang kr. 3000,-

Check os på www.ie-glasses.dk og på www.trustpilot.dk
ie-glasses · Møntergade 5 · 1116 København K · Tlf. 33 11 66 76
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PSYKOLOGISK THRILLER
MED ET SUVERÆNT PLOT

TEKST JANNIK LUNN

FOTO TRISTAN OSLER

ANMELDELSE Shari Lapena, der havde stor succes
med sin første krimi, Naboparret, har ladet sin
svære toer foregå i næsten de samme omgivelser
som sin debut. En fremmed i huset handler om
ægteparret Karen og Tom Krupp, der bor i en villa
på Dogwood Drive, nær New York.

Kvæstet i biluheld

Da Tom en aften kommer hjem fra sit arbejde i det
revisorfirma, hvor han er ansat, er Karen væk, og
hoveddøren er ikke låst. Karen har været i gang
med at forberede middagen, men åbenbart er der
sket noget, der har gjort, at hun er kørt i sin bil ud
til et af storbyens mere belastede kvarterer. Der
er hun, med stor fart, kørt ind i en telefonmast
og er blevet svært kvæstet. Inden uheldet er hun
kørt over for rødt lys, og det virker, som om hun
har haft meget travlt. Da Tom ikke finder sin kone
hjemme, bliver han bekymret, også fordi hendes
bil er væk, men senere på aftenen kommer politiet
og fortæller ham, at Karen er forulykket i sin bil.
Sammen med politiet opsøger Tom hende på skadestuen, hvor hun er indlagt med hjernerystelse,
og hun kan ikke huske noget som helst om, hvad
der er foregået.
Koblet sammen med drab?

På en restaurant nær det sted, hvor ulykken fandt
sted, finder politiet liget af en mand, der er blevet
skudt, og da man ikke ved, hvem den dræbte er,

forsøger politiet at koble de to hændelser sammen.
Nogle drenge fra kvarteret har fundet den myrdede mand, og de har stjålet hans ur, tegnebog og
en ring. Da en antikvitetshandler henvender sig
til politiet og fortæller, at en dreng har solgt et ur
og en ring til ham, opsøger politiet drengen, der
også har mandens tegnebog. På den måde finder
de ud af mandens identitet. Der er tale om en
anden antikvitetshandler Robert Traynor fra Las
Vegas, der nogle år tidligere mistede sin hustru,
som øjensynligt begik selvmord ved at kaste sig ud
fra Hoover-dæmningen. Hustruen hed Georgina
Traynor, og da den emsige kriminalkommissær
Rasbach ser et fotografi af Georgina, er han klar
over, at Karen Krupp og Georgina Traynor er én
og samme person.

tid, for at finde ud af, om hendes myrdede mand
var den voldelige ægtemand, som hun påstår, at
han var. Der er altså nok af gåder, som skal løses, og spændingen holder helt til sidste side. En
fremmed i huset er en flot psykologisk thriller
med et fint plot.

Mange gåder og fint plot

Som i Naboparret kommer kvinden, der bor i villaen ved siden af Krupp-familien, Brigid Cruikshank, til at spille en afgørende rolle. Hun er Karens bedste veninde, men hun har tidligere, inden
Karen flyttede ind hos Tom, haft et forhold til
Tom Krupp. Brigid er stadig gift, men hun har
tidligere fortalt Tom, at hun var ved at blive skilt,
hvilket viste sig ikke at være rigtigt. Da politifolkene Rasbach og Jennings begynder at mistænke
Karen for at have myrdet sin tidligere mand, engagerer Krupp-ægteparret en sagfører Jack Calvin,
der selv begynder at grave i Georgina Traynors for-

Shari Lapena
En fremmed i huset
Oversat af Steffen Rayburn-Maarup
300 sider. Gyldendal

JANUAR 2018 ÅRGANG 13

KBH K

31

Kim Højgaard Rasmussen med den nu afdøde 'Director General NAFDAC' Professor Dora Akunyili.

EFFEKTIV SPÆNDINGSROMAN,

DER FOREGÅR I NIGERIA
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Hovedpersonen i Kim
Højgaard Rasmussens Flammetræet, Frank Grabowski, får et job
som direktør for en bilsamlefabrik
i Nigeria, efter at den forrige direktør er blevet dræbt ved en bilulykke.
Frank har en vis erfaring med at arbejde i Afrika, men han er på forhånd blevet advaret imod de mange
udfordringer, der er ved at arbejde i
netop Nigeria. Det varer ikke længe,
før han finder ud af, at det er et vanskeligt job, han har sagt ja til.

Anderledes kultur

Den første Frank møder, da han ankommer, er en af firmaets afdelingschefer oberst Chukwuemeka, der

forklarer ham om dagligdagen på fabrikken. Obersten sætter Frank ind
i, hvordan en opmuntring på 20.000
dollars i kontanter vil gøre et samarbejde med vicefinansministeren
lettere, og sådan er det hele vejen
igennem. Da Frank får brug for politiets assistance, bliver han bebrejdet,
at han ikke allerede ved ankomsten
til Nigeria havde besøgt politichefen
med en gave. Kort efter vågner Frank
op en nat, da ét eller andet bevæger
sig i hans soveværelse, og det viser
sig, at en livsfarlig sort mamba kravler rundt oven på dynen i hans seng.
Hvem kan Frank stole på?

Snart er svindel, bortførelser og væb-

nede røverier en del af dagligdagen,
og Frank ved efterhånden ikke,
hvem han overhovedet kan stole på.
Han har afvist forskellige escortpiger, men da han møder den smukke
afrikanske kvinde Ifeoma, indleder
han et forhold til hende. Men kan
han stole på hende? Det hele leder
hen imod det definitive opgør med
stærke kræfter – og hvad det hele ender med, skal ikke røbes her, men
spændingen holder sig igennem hele
bogen, og man kan fornemme, at forfatteren har et indgående kendskab
til livet i Afrika. Det er en effektiv og
anderledes thriller, som varmt kan
anbefales.

Kim Højgaard Rasmussen
Flammetræet
320 sider. Skriveforlaget

13. marts 2018

ELSK DIN
NÆSTE
SOM DIG
SELV…
En fejring af Dostojevskij på scenen

En enestående aften i det 150 år gamle
Kapel, med oplevelser der vil røre hjertet og løfte
ånden. Mød den forhenværende ærkebiskop af
Canterbury og Dostojevskij ekspert Dr. ROWAN
WILLAMS, skuespiller VIKTOR MELNIKOV og
mange flere.

Køb dine billetter på
WWW.TEATERBILLETTER.DK

K unsten kan røre os som mennesker. Scenekunsten er et spejl – tilgængeligt for alle – hvor vores egen identitet reflekteres. Den byder os at se ind i vore med-

menneskers hemmeligste afkroge og er et kighul ind i det ukendte og mod det bedre. De tre sceniske værker ET LATTERLIGT MENNESKES DRØM,
DEN SAGTMODIGE (KROTKAJA) og EN DRENGS HISTORIE er blevet til klassikere i dansk scenekunst som årtiets mest tankevækkende teateroplevelse.
En trilogi der søger at kaste lys over menneskets eksistens. Dostojevskijs uomgængelige forfatterskab er berømmet for sine dybdeborende, psykologiske portrætter,
der viser menneskets sammensatte væsen på godt og ondt. KAPELLET på den historiske Assistens Kirkegård i København, danner den stedspecifikke ramme
omkring Dostojevskij-forestillingerne. De er skabt til rammen. Her befinder vi os i bogstavelig forstand i grænsefeltet mellem liv og død.
Et oplagt sted at tage fat i de store fortællinger. Dostojevskij på scenen 2013 – 2018.
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