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TEKST CAMILLE BLOMST

SPAR OVER 250,- KR.!
HOBBIT I HABBIT
408 SIDERS
MEDRIVENDE 
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS 
SENIOREDITOR

BOGLADEPRIS KR. 349,95 
PRIS TIL KØBENHAVNER- 
AVISENS LÆSERE 

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

En personlig livsskildring 
men er også et forbløf-
fende billede af Danmark i 
forandring. Fra ungdomso-
prør og TVs Peberkværnen, 
Søndagsavisen Hovedbladet 
og erobringen af Christiania 
over Bornholmsk befriel-
seskamp, chefredaktørpost 
på Ekstra Bladet og Squash 
reklamer til seniorliv som en 
af vore førende skarpe pen-
ne, forfattere og samfunds-
revsere!

Køb den på 
www.cdklassisk.dk 

eller bestil på 
info@cdklassisk.dk

"

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

ANBEFALING “Blækhat” er et blæret anar-
kistisk, aktivistisk, politisk og provoke-
rende litterært og kunstnerisk værk, der 
fra forsidens grafik og frem til efterordet 
markerer, at Sissel-Jo Gazan har taget stil-
ling til og tænkt over hver eneste lille 
detaljes kvalitet, udtryk og signal.

Gazan forvalter sit forfatterskab for-
midabelt. Hun bruger alle sine formid-
lingsevner: Overblikket og anledningen 
til at revse samfundet, at gennemskue 
et spil, at huske historiske detaljer og 
skikkelser og at skrue et spændingsplot 
sammen. Derudover har hun medfødte 
journalistiske evner og sans for grundig 
videnskabelig baggrunds- og inspirati-
onsresearch og kunstneriske gener.

Hun bruger sin mulighedspalette og 
skaber en ny genre, ligesom Peter Høegh 
har præsteret flere gange i sit forfatter-
skab.

“Blækhat” leverer både oplysning, 
Danmarks historie, delvis fiktiv niche-
kunsthistorie, viden og videnskab svøbt 
ind i menneskets stærke og svage sider, 
drama, dilemmaer, svigt og skam.
 
Spændingsfingerspidsfornemmelse.
Historien begynder i et uglet akademi-
ske hippiehus i Århus, hvor Gazan selv 
er opvokset. I hjertet af Århus bor Rosa 
på 12 år i et byhus med sin mor. På eta-
gen over bor Krudt, der tager et fader-
ligt ansvar. Men Rosa klarer sig selv det 
meste af tiden, går rundt i gaderne og 
begynder at registrere grafitti med sin 
bedste veninde.

Det fine litterære tryllenummer er, at 
gennem en helt ung pige oplever læseren  
BZ’erne, hippierne, KU’erne, de homo-
sexuelle og grafittikunstens ankomst. 
Hun lever mellem dem alle sammen, 
og det giver både kærlighed og knubs.

Det fornemme er, at modige Rosa, 
som hovedperson, er så levende og tro-
værdigt skabt, at størstedelen af roma-

nens spændingskurver er dem, som en 
pige mellem 12 og 15 år kommer ud for. 
Gazan skildrer skælvende godt hverda-
gen i en venindeflok med de konflikter 
og bånd, der er. Samtidig er hun hjemme 
i skildringer af en pige, der trives blandt 
mænd.

Det er originalt at kunne opbygge det 
forhold mellem forfatter og bog, at det 
er tilfredsstillende at sidde med et sug 
i maven, når hun rapser i Magasin, når 
hun klistrer en uskyldig grafitti tegning 
op i Fægyden og når hun kravler ind i det 
besatte ungdomshus for at lede efter en, 
hun har sat sig for at børneudspionere.
 
De kludrede 70’er.
“Blækhat” er naturligvis en svamp i sko-
ven. Men “Blækhat” har mange referen-
cer bogen igennem, og det i sig selv er gen-
nemført. Rosa’s mor, Helle, er en meget 
selvoptaget 70’er kvinde, der er fordybet 
i svampeforskning på sit lukkede stude-
rekammer i lejligheden.

Hun har både fat i de helbredende 
kræfter i naturens svampe og de mul-
tinationale kræfter, der ikke ønsker, at 
muligheder for alternativ medicin og 
energi bliver almen viden, der videreud-
vikles. Hele hendes svampeforskning er 
skyld i flere ulykker og ubehageligheder.

Generelt er der er ikke den person 
i bogen, der ikke får rodet andre ind i 
besynderlige uheld og episoder.

“Blækhat” er også en international 
streetartkunstner, der kommenterer på 
samtiden med flabede værker, som han 
placerer rundt om i verden. Værkerne 
påkalder sig stor mediebevågenhed.

Rosa vokser op og bliver førende for-
sker i streetart og specialist i den mysti-
ske “Blækhat”.

Efter en velbeskrevet (klassisk for ti-
den) kludret barndom uden en rigtig far 
og med en mor, der svigter og skranter, 
går turen til Berlin. Her bor Gazan selv 

i dag, hvilket har givet hende en bane-
fordel i at beskrive farverige kunstne-
res hverdag. I Berlin samles handlingens 
mange tråde til et, helt til sidste side, 
godt plot-tjubang, der gør, at man får ge-
vinsten ved at have noteret sig mikrosko-
piske detaljer, som er drysset som svam-
pesporer gennem “Blækhat”.
 
Modigt og moderligt portræt af kvinder.
Gazan har både kærlig kritik og hyldest 
til feministernes statussymboler og mær-
kesager.

Et af bogens bedste eksempler på 
70’ernes, helt sikkert sande, mærkvær-
digheder er den lilla Rosa på seks år, 
der er ude at handle med sin mor i den 
velbesøgte Føtex i Guldsmedgade kun 
iført sandaler.

Længe leve en forfatter, der ikke er 
bange for at tage sig selv med i bogen 
uden at pille navle eller pudse nogens 
glorie.

Hun tør stille tiden, familien, sam-
fundet og sig selv til skue og eftertanke 
og skabe kunst ud af sine egne sår og 
sårbarhed, viden og virkelighed.

cb@kbhavis.dk

Sissel-Jo Gazan

“Blækhat”

Roman, Lindhardt og Ringhof

255 Kr.,543 sider

EN FJER I BLÆKHATTEN
TIL SISSEL-JO GAZAN
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TEKST JANNIK LUNN
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AKTUEL KRIMI MED PRÆGTIG SKILDRING AF 
BUREAUKRATI OG AMBITIØSE EMBEDSMÆND

ANMELDELSE  Jan Thieles tiende krimi 
Falddato foregår i Fødevarestyrelsen, 
hvor juristen Frederik Jersild går og 
venter på den fyringsrunde, som er 
nært forestående. Den smukke og 

veldrejede kollega Berit Schønning er 
den onde dronning i eventyret. Hun 
er beregnende og intrigant, og rygtet 
vil vide, at begge hendes tidligere æg-
temænd har begået selvmord. Frede-

rik Jersild, der har pyntet på sit cv for 
at få stillingen i styrelsen, er ikke så 
lidt betaget af den smukke Berit, men 
han frygter også, at hun vil være den, 
der kan få indflydelse på, hvem der 
vil blive fyret. Specielt fordi Frederik 
har overrasket hende og kontorchefen 
midt i en uægteskabelig elskovsagt.
 
Tæt på virkeligheden
Gennem hele bogen kommer man 
nærmere og nærmere hen imod den 
skæbnesvangre dag, hvor fyringerne 
skal varsles. Frederik, der har en for-
kærlighed for Franz Kafka, sanser på 
fornem vis det latterlige bureaukrati, 
som hersker på hans arbejdsplads i 
Glostrup, og hvordan alt til sidst går op 
i en højere enhed, holder læseren hen 
i spænding indtil de allersidste sider. 
Historien er tæt på virkeligheden, og 
miljø- og fødevareministeren hedder 
som i virkeligheden Esben Lunde Lar-
sen, og de mange sager, der behand-
les undervejs, er givetvis tæt på, hvad 
der er sket i de seneste år. Om det så 
er Kammeradvokaten og de kæmpe 
salærer, denne institution hæver i sa-

ger, hvor erstatninger sjældent når op 
i nærheden af de beløb, sagerne dre-
jer sig om, så indgår det også i hand-
lingen. Jan Thiele har komponeret et 
fint plot i denne uhyre aktuelle og til 
tider meget morsomme spændingsro-
man, der udleverer en institution, som 
sikkert kunne være alt muligt andet 
end lige Fødevarestyrelsen.

Gothersgade 157
1123 København K
Tlf. 33 14 07 17

Åbningstider
Man-fre: 9.00-17.30
Lør-søn: 10.00-14.00

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

www.cykelborsen.dkwww.cykelborsen.dk

KØBENHAVNS CYKLEBØRS

RENT A BIKE
RENT A BIKE 260 brugte 

cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

 260 brugte 
cykler sælges fra 

kr. 950,- pr. stk.

BOGMESSE Når Bogforum slår dørene op i Bella Cen-
ter fredag 10. november bliver der mulighed for 
at overvære ikke mindre end 271 forfatterarran-
gementer på 13 officielle scener samt dem på de 
uofficielle. Blandt de danske forfattere er der helt 
aktuelle navne som Kaspar Colling Nielsen, Han-
ne-Vibeke Holst, Sissel-Jo Gazan, Tom Buk-Swienty, 
Svend Brinkmann og Lise Nørgaard. Af udenlandske 
forfattere kan bl.a. nævnes Jón Kalman Stefánsson 
fra Island, Han Kang fra Sydkorea, Paula Hawkins og 
Jeffrey Archer fra Storbritannien samt Jan Guillou, 
Linda Boström Knausgård og Fredrik Backman alle 
fra Sverige. Der er desuden en mængde temadebat-
ter, og på børnescenerne er der også mange interes-
sante navne. Bogforum er åben fredag fra kl. 10-19 og 
løedag og søndag fra kl. 10-18. Man kan købe billet 
og se det fulde program på www.bogforum.dk.

Jan Thiele

Falddato

200 sider. Egolibris

BOGFORUM MED 271 
FORFATTERARRANGEMENTER
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Hella Joof

“Båven om Gud” med undertitlen. 

“Et kætterisk kærlighedsevangelium”

Illustreret af Anna Jacobina Jacobsen 

215 sider, Lindhart og Ringhof - 200 Kroner

GUD ER LIGE SÅ BARNLIG 
SOM ALLE ANDRE VOKSNE

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Uimodståelig charmerende 
eksistentialistisk og hjertevarm kærlig-
hedserklæring til livets opbygning. 

“Båven om Gud” kan løsne op for 
en intim eller kollektiv snak om, at 
Jorden er gammel, smuk og skrøbelig 
og trænger til en enig fanklub, der 
bakker op om at tro på den.

Tendenser opstår fra folket i en 
længsel efter noget. Og der er en ten-
dens i tiden til at tage tanken om tro 
op. Hver søndag viser “Herrens veje”, 
at præster er ikke overmennesker og 
vores troløshed måske har forvirret 
mere, end den har gavnet. 

Herlige og næsten selvlysende 
smukke Hella Joof er en modig for-
gangskvinde, der har tonen til at tale 
tunge emner med en lethed, så man 
lytter.      

Hun har skrevet en glad og gakket 
indføring i Gud med sit enestående 
personlige sprog, der en kombination 
mellem fine digteriske observationer 
og jordnære sidebemærkninger.

Tonen er lys og luftig som hendes 
egen stemme, men tankerne og bud-
skaberne er fulde af den fordøjede 
livskloghed, som vi søger i øjeblikket, 
fordi Jorden har brug for, at vi tror på 
den og måske endda en skaber. 

Fjoller med følelse og følelser
Hellas Gud er en varm mand med hen-
tehår, der holder af alkohol og andre 

moderne livsglæder: En dejlig scene 
er den, hvor han og Slangen drikker 
rødvin i Paradis, Gud spørger Slangen: 
“...Kender du den duft, lige når regn-
dråberne rammer den tørre haveflise, 
ozon, tror jeg det er?”

“Øh, ja”, svarede Slangen tørt, “den 
duft kender jeg ud og ind, det er så-
dan, min bug lugter, jeg har jo ikke 
nogle ben.”

“Nej, det er også rigtigt, det gik 
lidt hurtigt, da du blev skabt, men så 
har du dit gode hoved, og det, man 
ikke har i benene... og omvendt.” 
Gud skænkede op i to facetslebne 
glas, “men smag lige en gang, tag en 
slurk, og hold den i munden et par 
sekunder.”

“Mm”, sagde Slange og rullede 
med øjnene, “det er en guddomme-
lig vin.”

“Tak”, smilede Gud.”
Bare et lille eksempel på den gav-

milde og jordnære Gud, som Hella 
Joof har skabt og som Anna Jacobina 
Jacobsen har givet liv med sin mor-
somme og poetiske streg, sammen 
bliver de (hvis man absolut skal sam-
menligne kunstnere) filosoferende 
Benny Andersen og Ib Spang Olsen. 

De fnisende ærkeengle 
Det bliver hysterisk komisk, når hver-
dagen kommer op i himmelen, som 
for eksempel, når Gud stolt viser alle 

ærkeenglene lysbilleder fra, da Jesus 
var lille. Da Gud tænder for lyset, våg-
ner alle englene på klapstolene med et 
sæt: “Aj, altså sover I?”,  udbrød Gud 
såret. 

“Nej, vi lå bare og læste”,  havde 
Mikael åndsnærværelse nok til at 
sige, men så kom Gabriel til at fnise, 
og som dominobrikker brasede eng-
lene sammen og lå og grinede på gul-
vet med vingerne i vild uorden.

“Det er sidste gang, jeg viser lys-
billeder fra Jesu barndom” sagde Gud 
mopset og pakkede kassen med frem-
viseren sammen og smækkede med 
døren.

“Lover du det?”, råbte Slangen ef-
ter ham.”

Gaven til konfirmanden
Så vidunderligt ruller “Båven om 
Gud” derudad. Man kan læse den på 
en sur dag og blive glad. Eller på en 
glad dag og blive så smittet af livs-
glæde, at man ringer efter gæster. 
Man kan læse den på grådens rand 
og finde livsmod. Eller læse den højt 
for sine unger og snakke om alt mel-
lem himmel og jord, bogstavelig talt.

Det er fornuftsjulegaven til kon-
firmanden i tvivl (det er antagelig 98 
procent af forårets festværter i fint 
tøj, foran det overfyldte gavebord) og 
så er det gaven til dig selv, en gang 
i mellem skal man forkæles med an-

det, end fede kager og varm mælk i 
kaffen.

Lindhart og Ringhof tror også på, 
at bogen sælger, for de har valgt det 
lækre papir og hele opslag til Anna 
Jacobina Jacobsens eventyrlige og 
gribende klare nobullshitbibel teg-
ninger. 

Bingo og bravo til “Båven om Gud”,  
den er så hjertevarm, at jeg ryster i 
stemmen. 

jl@kbhavis.dk
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FORRYGENDE 
DEBUTKRIMI
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Daniel Coles debutroman Klude-
dukken, der deler navn med den legendarisk 
spillefilm, som havde Robert Mitchum i ho-
vedrollen, hvor han havde tatoveret love og 
hate på sine fingre, har intet med denne film 
at gøre. Ikke desto mindre er der tale om en 
forrygende pageturner.

Udødeliggjort kriminalassistent
Kriminalassistent William Oliver Leyton-Fa-
wkes (kaldet Wolf) fra Metropolitan Police 
Service havde udødeliggjort sig i britisk retshi-
storie efter, at han var den, som havde anholdt 
Naguib Khalid, også kaldet Ligbrænderen, der 
var anklaget for syvogtyve individuelle drab. 
Wolf havde efterfølgende opholdt sig i seks-
ogfyrre retsdage i Old Bailey under nævnin-
gesagen mod Ligbrænderen, for umiddelbart 
efter kendelsen ”ikke skyldig” at have kastet 
sig over Khalid og udløst et større slagsmål. 

Kriminalassistenten på dødsliste
Fire år efter vækkes Wolf en morgen af sin 
chef, da man har fundet et mystisk lig i en 
lejlighed overfor Wolfs, et lig der er hængt op 
og peger over på Wolfs lejlighed. Men det er et 
lig sammensyet af seks forskellige døde men-
nesker, og hvor hovedet stammer fra Naguib 
Khalid. Morderen bag dette værk har altså 
slået seks mennesker ihjel, men har samti-
digt sendt pressen en liste over de næste seks 
kommende ofre samt datoerne for, hvornår de 
seks dødsdomme vil blive eksekveret – og på 
den sjette dag, mandag den 14. juli, er navnet 
på sidste offer William Oliver Leyton-Fawkes 
– lederen af efterforskningen af kludedukke-

mordene. Da navnelisten bliver offentliggjort 
i tv, er det studieværten Andrea Hall, Wolfs 
tidligere hustru, der læser de seks navne op. 

Opklaring, lækage og spænding til det sid-
ste.
Resten af bogen handler dels om at opklare, 
hvor og hvem de seks ligdele stammer fra, 
dels arbejdet med at forsøge at forhindre de 
seks nye drab, og naturligvis med at afsløre 
den vanvittige morder, før mordene bliver be-
gået. På et tidspunkt bliver det klart, at der 
er en lækage hos Scotland Yard, og spændin-
gen holdes ved lige indtil allersidste kapitel. 

jl@kbhavis.dk

ANMELDELSE Mens alle kø-
benhavnere kender kollegiet 
Regensen, der ligger lige over-
for Rundetårn - og i øvrigt, 
som det var tilfældet med tår-
net, angiveligt blev bygget af 
Christian 4. i 1623, men måske 
mere præcist af hans ansatte, 
arkitekter og murersvende - så 
er Regensen nok mest kendt i 
det øvrige land som kulisse i 
film som ”Jul i Nøddebo Præ-
stegård” og ”Charles’ Tante”. 
Hvis man da ikke kender 
bygningen fra teaterstykket 
”Genboerne”, hvor Poul Re-
umert fejrede store triumfer 
som løjtnant von Buddinge, en 
rolle som Carl Alstrup i 1930 
udødeliggjorde i en filmatise-
ring iscenesat af Arne Weel. 

Livet bag murene
Der er tidligere skrevet bøger 
om Regensen, men i Regen-
sen – bag de teglrøde mure 
har en snes bidragydere, der 
alle er tidligere regensianere, 
formået at give et billede af 
Regensens evigt skiftende livs-
former på tværs af generatio-
ner. Fx blev det først i 1971 mu-
ligt for kvinder at blive optaget 
som regensianere til trods for, 
at de havde haft adgang til Kø-
benhavns Universitet fra 1877. 
Det skete nogenlunde samti-
dig med ungdomsoprøret, og 
det skabte en vis røre i den ma-
skuline og mandehørmende 
kultur på kollegiet, hvor der i 
dag, som på Christian den Fjer-
des tid, er plads til 101 stude-
rende. Oprindeligt husede 
Regensen modtagere af ”Kom-
munitetet af 1569” – et legat 
der blev givet til værdigt træn-
gende, ubemidlede og flittige 
studerende ved Københavns 
Universitet, og også den dag 
i dag må regensianerne ikke 
være formuende, og flittighe-
den skal afspejle sig i deres ka-
rakterer. Har man et gennem-
snit lidt over middel efter to 
års studieliv, så opfylder man 
de formelle krav, der skal til 
for at nå igennem optagelses-
udvalgets nåleøje. 

Regensordbog og titler
I begyndelsen af bogen er 
der ti sider, hvor regensslang 

og andre regensord forklares. 
Her kan man bl.a. se, at en død 
regensianer udelukkende er 
en fraflyttet regensianer, hvis 
regensliv dermed er afsluttet, 
dog er der undtagelsesvis mu-
lighed for at ”døde” regensia-
nere kan bo i Griseratet, der 
er lidt mindre end de øvrige 
alumneværelser. Klokkeren er 
Regensens svar på en statsmi-
nister, der varetager den dag-
lige administration, og som 
vælges halvårligt på general-
forsamlinger, mens provsten 
er Regensens efor, der vælges 
af regensianerne til at repræ-
sentere kollegiet udadtil, og 
som har sin embedsbolig på 
Regensen.

Bagest i bogen er der en 
liste over Regensens provste 
og viceprovste i det 20. og 21. 
århundrede. Sidstnævnte titel 
blev nedlagt i 1981, men gen-
opstod i 2012 i en ny version, 
hvor en ældre regensianer bli-
ver udpeget af provsten til at 
styrke det sociale liv, men i 
modsætning til de oprindelige 
viceprovste følger der hverken 
bolig eller løn med titlen. 

Man når langt omkring i 
mange kapitler, og værket er 
gennemillustreret med teg-
ninger og fotos i både farver 
og sort/hvid. Regensen er et 
fornemt værk på over 300 si-
der i stort format, som næppe 
kunne være udgivet uden 
støtte fra en lang række fonde.

FORNEMT 
VÆRK OM 
REGENSEN

Andreas Riis Damgaard, Birthe 

Louise Bugge & Camilla Sløk

Regensen – bag de teglrøde mure

328 sider. Gyldendal

TEKST JANNIK LUNN

Daniel Cole: 

Kludedukken

Oversat af Søren K. Barsøe

397 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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ANMELDELSE Rasmus Graakjær, der 
bor i Skt. Peders Stræde, debuterede 
for et par år siden med den morsomme 
lille roman “Gulvet er glat” om en æl-
dre nar i Pisserendekvarteret. 

Denne gang deler en ny ensom ma-
skulin hovedperson sit syn på byens 
og dens folk midt i København i et 
X-Factor årti. 

Det mystiske X er landets Kron-
prins, der mod sin vilje skal krones 
og derfor går i voksenpanik. 

Gaven til den vittige holdningstunge onkel
Præmissen for at blive X’et med “X’et”, 
er, at man er erklæret anti-royalist og 
synes, at TV-serien “Klovn” er sjov. 
Ikke at der er nogen sammenligning, 
men dette er ikke gaven til svigermor, 
selvom at den handler om en prins. 
Men har man en onkel, der er dagligt 
læser Information i papirudgaven og 
har en svaghed for karikeret satire fra 
DR. Læseren skal kunne acceptere, at 
Graakjær er så flabet at digte et fik-

tiv dokumentaristisk hverdags maje-
stætsportræt, som tager læseren helt 
tæt på og forbi underbukserne.

Prins med voksen ADHD
Afsættet for romanen er, at Kronprin-
sens far vil abdicere om en måned, og 
prinsen, som er ung, men ikke rigtig 
ung længere, skal forberede sig på at 
overtage lederskabet af Riget. 
Fortællerfiguren har længe været for-
kælet og lidt indespærret i en sam-
fundsfjern bobbel. Den medfølgende 
naivitet bruger Graakjær til at fyre 
små frække anskuelser af nutiden af, 
fortalt af den næsten rigmands-ADH-
Dutilpassede prins, der vover sig ud 
i København for at mærke pulsen og 
befolkningen. 

Forfatteren bruger flere elementer 
til at fortælle med, både udkast til 
nytårstaler, dagbogslignende jeg-for-
tæller, referat af sære episoder og en 
syret talende kat, der i glimt giver 
ham råt for usødet. Ligesom hans 

nærmeste tjener Alfred, der med sir-
lig håndskrift styrer prinsens adfærd 
og beklædning.

Ud i virkeligheden
Den forkælede, ensomme og panikal-
dersårbare prins kaster sig ud i en tour 
de force de sidste uger før, han skal kro-
nes, hvor han blandt andet bevidst for-
køler sig, roder sig ud i at tage på folkeligt 
værtshus, spise på en landevejskro og ta-
ger en misforstået romantisk kærestetur 
til Norge med en yndig skuespillerinde 
ved navn Frederikke. Det er ellers sådan 
en weekendtur som udbrændte par ta-
ger på, når de har små børn og har mi-
stet ideen om, hvorfor de er sammen, og 
så håber de, at to dage væk fra børnene 
kan lappe gabet mellem mand og kone. 

Hovedpersonen kommer helt ud at dingle
Graakjærs store talent er at beskrive 
miljøer og især bygninger, så man ser 
det for sig. Han har sans for materialer 
og kvalitet, og den evne lægger han over 

på prinsen, der beskriver alt, hvad han 
ser. Arkitektur er så det eneste prinsen 
har interesse og sans for, mennesker, li-
vet, økonomi og kvinder mangler han 
den sidste forståelse af. Bogen eskale-
rer og prinsen bliver tilsmudset på sin 
tur hen over landet. Eventyret  ender 
brat, mere vil det være ufint at refe-
rere, det skal bogens læsere selv opleve. 
Mit gæt er, at Graakjær er en underhol-
dende bordherre, med sans for skæve 
anekdoter om enspændere.

ANMELDELSE Titelfiguren i Håkan Nes-
sers Eugen Kallmanns øjne var lektor 
i svensk på en skole i byen K i det in-
dre af Norrland. Han kom til byen i 
efteråret 1979, og romanen begynder i 
august 1995. Der er fire fortællere, kol-
legaerne Leon Berger og Igor Masslind, 
Ludmilla Kovacs, der er studievejleder 
samt Andrea Wester, der er elev i 9. b. 

Ulykke eller forbrydelse?
Leon har kort tid inden sin ansættelse 
har mistet sin hustru Helene under et 
færgeforlis mellem Dar-es-Salaam og 
Zanzibar, og datteren Judith er ved 
samme lejlighed meldt savnet. Han 
får anbefalet det ledige job ved skolen 
af sin gamle veninde Ludmilla, efter 
at Eugen Kallmann var død efter fald 
ned ad en trappe i Det Tyske Hus. Men 
om der var tale om en ulykke eller en 
forbrydelse, havde den udygtige vice-
kriminalkommissær Marklund aldrig 
fundet ud af, hvilket ikke undrede 
Igor, da han tyve år tidligere havde 
undervist samme Marklund, som på 

ingen måde var den skarpeste kniv i 
skuffen. 

I den fremmedfjendske tid
Da Leon, Igor og Ludmilla begynder at 
interessere sig for, hvordan Kallmann 
døde, dukker der en række dagbøger 
frem, som lå i Kallmanns skrivebord. 
Dagbøger, som antyder, at Eugen Kal-
lmann som barn myrdede sin mor, 
fordi hun havde svigtet Kallmanns far, 
der var indkaldt under krigen, hvor 
moren så tog en elsker.  Men ikke kun 
de tre tidligere kolleger begynder de-
res detektivarbejde, også Andrea og 
hendes hjerteveninde Emma graver i 
fortiden. I den fremmedfjendske tid 
dukker der racistiske trusselsbreve op, 
og de uhyggelige Hansson-brødre står 
muligvis bag brevene, ligesom de teg-
ner hagekors på skolens vægge. Man 
spørger sig selv, om lederen Otto Hans-
son jernbeslåede støvlers skonummer 
overgår hans intelligenskvotient. Og 
derfor er det også uvist, om det er en 
forbrydelse eller selvmord, da man 

finder Otto Hansson hængt ude i sko-
ven. Som Igor siger: ”Er Otto Hansson 
en moderne Horst Wessel? Selvom jeg 
ikke har let til panik, så gyser jeg ved 
tanken.” 

En opklaring af flere gåder
En anden gåde er: Hvem var Boris 
Yann Keller, der var hovedarving i Eu-
gen Kallmanns testamente? Det bliver 
først opklaret meget sent i romanen, 
men inden da finder amatørdetekti-
verne de resterende dagbøger under 
et indbrud hjemme, hvor Kallmann 
boede. En ny kommissær Eva Lund-
blad viser sig at være noget mere ef-
fektiv end Marklund. Det siges, at Kall-
manns øjne kunne se ind i enhver sjæl, 
selvom han aldrig så nogen direkte ind 
i øjnene, og til slut får læserne en slags 
opklaring på alle de mange gåder – 
hvor nogle er særdeles overraskende. 
Foruden at være velskrevet, rummer 
Eugen Kallmanns øjne også masser af 
kærlighed, lyrik og musik, og roma-
nen lægger sig som mange af Nessers 

tidligere bøger midt imellem den al-
mindelige skønlitterære roman og kri-
mien. Og den kan varmt anbefales, da 
det er et værk fra øverste hylde i Håkan 
Nessers forfatterskab.

Rasmus Graakjær

“X’et”

Roman, Byens forlag, 233 kr.

Håkan Nesser

Eugen Kallmanns øjne

Oversat af Jan Mølgaard. 
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ANMELDELSE I Indland har Arne Dahl 
for anden gang parret Berger & Blom 
som hovedpersoner. Sam Berger, der 
er tidligere politimand ved Stock-
holms politi har i samarbejde med 
sin tidligere kollega Molly Blom fået 
overdraget en ubehagelig mordsag 
fra fortiden, hvor der er tvivl om, 
hvor vidt den morder, som er fanget 
og dømt, virkelig er den skyldige. Én, 
der spillede en hovedrolle i mordsa-
gen, var en ung Säpomand, August 
Steen, der siden avancerede til chef 
for Säpos efterretningsafdeling, og 
som var den, der fyrede Berger og 
Blom. 

Mulig seriemorder.
De to arbejder nu som en slags pri-
vatdetektiver, men for det første bru-
ger de navnene Lundström og Lind-
bergh, og for det andet er de udstyret 
med falske visitkort fra Den Natio-
nale Operative Afdeling, som tidli-
gere hed Rigskriminalpolitiet. Da 
Berger og Blom når længere ned i 
den for at sige det mildt sagt meget 
komplicerede sag, viser det sig, at der 
muligvis er tale om en seriemorder, 
for ofrene er i alle tilfælde kvinder, 
der har fået tatoveret en firkløver på 
den ene røvballe, og hvad er formå-
let med det? 

Indviklet og overraskende.
Det vil nok ikke være en dårlig idé 
at genlæse første bind om Berger & 

Blom, Skyggezone, inden man giver 
sig i lag med Indland, for handlingen 
i det nye bind er så indviklet og over-
raskende, at man ikke blot skal holde 
tungen lige i munden, det er faktisk 
umuligt at give et blot nogenlunde 
referat af, hvad der sker, og den dra-
matiske slutning er både spændende 
og overrumplende, så mon ikke der er 
mulighed for, at vi også får et tredje 
bind. Endnu en gang har Arne Dahl 
vist sig som én af Sveriges bedste kri-
minalforfattere nogensinde.

jl@kbhavis.dk

Arne Dahl

Indland

Oversat af Anders Johansen
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Mund- og Fodmalende Kunstnere inviterer til 
Åbent hus lørdag den 18 og lørdag den 25 november 

 
 

Kom og mød de danske 
mundmalere Ruth 
Christensen og Ann Lund 
Wahlberg. 
 
                                                                 

Ruth Christensen vil være 
her begge dage. Ann Lund 
Wahlberg vil være her den 
25. november. 

 

 
 
  

 

 

Sankt Peders Stræde 39, 1453 København K · Telefon: 46 35 49 75

ANMELDELSE Hovedpersonen i Darcey 
Bells En lille tjeneste, er enken Ste-
phanie. Hun har en blog, hvor hun 
delagtiggør sin omverden i alt muligt 
fra sit liv som mor til den 5-årige søn 
Nicky.  

Veninden forsvinder
En dag lover Stephanie sin bedste 
veninde, Emily Nelson, at tage hen-
des søn Miles med hjem fra skole, 
da Emily skal på en opgave for det 
kendte modehus på Manhattan, som 
hun arbejder for. Imidlertid dukker 
Emily ikke op for at hente sønnen, 
som hun havde lovet, og Emilys mand 
Sean er bortrejst. Da der ikke bliver 
svaret på Emilys mobiltelefon, kon-
takter Stephanie Sean, da han ven-
der tilbage fra sin rejse til England, 
og Sean kontakter politiet, der sæt-
ter en eftersøgning i gang. For at de 
to drenge kan være sammen, mens 
Emily er væk, flytter Sean midlerti-
digt ind hos Stephanie, og snart fun-
gerer de næsten, som var de et par. 

Selvmord eller forbrydelse?
Mens Stephanie fortsætter med at 
skrive på sin blog, læser hun også en 
bog af Patricia Highsmith, som Emily 
var i gang med, da hun forsvandt. 
Den handler om en kvinde, der be-
går selvmord, uden at nogen finder ud 
af hvorfor. Nogen tid efter finder man 
Emilys lig i en sø, men om der er tale 
om selvmord eller en forbrydelse får 
stå hen i det uvisse. Men samtidig får 
både læseren og Stephanie at vide, at 
Sean, gennem sit arbejde kort inden 

Emily forsvandt, havde tegnet en livs-
forsikring, der ville udbetale 200.000 
dollars, hvis Emily døde, men natur-
ligvis ikke, hvis der var tale om selv-
mord. Mens Stephanie og Sean venter 
på nyt, afslører de begge hemmelig-
heder fra deres tidligere liv. Så en dag 
får Stephanie en samtale fra et hem-
meligt nummer, der mere end anty-
der, at Emily stadig er i live. 

Domestic Noir
Det vil næsten være synd at afsløre, 
hvad der videre sker, men forfatteren 
formår igen og igen at overraske læse-
ren, og foruden at historien handler 
om kærlighed, sex og hævn, så er man 
holdt i spænding indtil de allersidste 
sider.  Altså – der er tale om en Dome-
stic Noir, der står i gæld til både Mc-
Cain og Highsmith og sikkert mange 
flere. Eneste anke – Stephanies blog 
kunne måske have været noget kor-
tere. Ellers sublim underholdning!

JAMES MCCAIN 

MØDER 
PATRICIA HIGHSMITH

Darcey Bell

En lille tjeneste

Oversat af Nanna Lund

356 sider. Gads Forlag
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nævnte symptomer ikke opleves, skal læge eller skadestue straks kontaktes. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bør ikke anvendes i længerevarende perioder, i høje doser eller i kombination med anden medicin under graviditeten. Bivirkninger: Sjældne: Allergisk reaktion (kan 
være alvorlig), udslæt, nældefeber, påvirkning af leveren (kan være alvorlig). Meget sjældne: Allergisk reaktion med hævelser i ansigt og tunge, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (alvorlig). Blodsygdomme, som kan resultere i næseblod og blødning fra tandkødet, blå mærker eller 
øget modtagelighed for infektioner. Nyreskade (ved langtidsbehandling). Pakninger: 10  og 20 stk. 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.

Rygestop?
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.

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

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

Smerte lindring?
På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 
som passer bedst til dig og din smerte.

På vores apotek får du direkte adgang til eksperterne inden for 
sundhed, medicin og sygdom. Alle, du møder på apoteket, er 
uddannet til at give dig den bedste rådgivning. Kom indenfor 
og få svar på dine spørgsmål f.eks. om rygestop, halsbrand, 
smerte lindring og forkølelse. Velkommen på vores apotek.

Spørg bare os…

Spar 20% på nedenstående produkter

På apotekeren.dk kan du få 
ekspederet dine recepter, og få din 

medicin leveret direkte til døren.

Du fi nder også et stort udvalg 
af lækre hudplejeprodukter, 

vitaminer og håndkøbs-
lægemidler.

På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, På apoteket kan vi hjælpe dig med at fi nde den type smertestillende middel, 

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

Nicotinell® Fruit tyggegummi 2 mg.
Bliv røgfri én gang for alle med 
Nicotinell. Du fordobler din chance 
for at blive røgfri i forhold til forsøg på 
rygestop uden brug af et nikotinpro-
dukt. Prøv Nicotinell Fruit. 204 stk.

Mucolysin  
Til hoste med sejt slim. Løsner 
slim i hals og lunger og letter 
hosten. Kun 1 bruse tablet dagligt. 
Skovbærsmag. 10 stk. 

Pamol® 500 mg
Pamol® bruges til lindring af svage smerter 
og er febernedsættende. 20 stk.

Otrivin® Menthol næsespray 
Mod forkølelse med tilstoppet 
næse og ved bihulebetæn-
delse. Giver luft i næsen på 
få minutter og virker i op til 12 
timer. 10 ml.

Gaviscon®

Mod halsbrand og 
sure opstød – kan 
anbefales til store 
maver, gravide 
maver og små 
maver (mikstur). 
Mild smag af 
hindbær, citron og 
vanilje. 500 ml.

Venlig hilsen

Tine Wiboltt
Apoteker på København 
Vaisenhus Apotek

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

*Priserne gælder fra 30. oktober – 19. november 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

Gælder fra den 30. oktober til den 19. november 2017

Decubal lipid 
cream, 200 ml.

Decubal lipid cream, 
100 ml.

Multi-tabs Kalk 500 mg 
+ 25 mcg., 150 stk.

Vivag Intim 
Barrierecreme, 50 ml.

VitaCare Baldrian og 
Humle, 60 stk.

Vivag Intimsæbe,
400 ml.

Multi-tabs D3-vit. 
25 mcg., 300 stk.

VitaCare C-Long,
150 stk.


