
N MELDELSER 

•ernaturligt og troværdigt univers." 
I handlingen følger vi hovedpersonen Nik, 

!r flytter fra København til en - forventeligt 
!delig- provinsby. Fra begyndelsen føler han 
g alene med sin passion for horror-musik 
et understreges af, at far og søn flytter sam-
len med faderens nye kæreste og dennes dat-
!r. Datteren er jævnaldrende med Nik, men i 
an s øjne et håbløst dydsmønster med hang til 
lassiskmusik og gode karakterer i skolen. Sce-
en er sat til både konflikter og følelsesmæssi-
e udfordringer for alle parter. 

Den tilsyneladende alt fo r rolige provinsby 
iser sig imidlertid at gemme på masser afhor-
or, mystik og overtro. Det hele forbundet med 
:t afsidesliggende klost er. Snart er Nik viklet 
nd i et spil på liv og død i tæt følgeskab med 
;tedsøsteren Sofia. 

Flettet ind i denne dramatiske ramme får 
æseren indblik i Nik og Sofias udviklingshi-
>torie. Hver for sig, sammen, i skolen, blandt 
venner og de voksne omkring dem F int, næn-
som t og troværdigt fortalt. 

Historien holder balancen med at fast-
holde spændingen i horror-universet og så at 
være inden for fantasiens rækkevidde i en gy-
serhistorie. 

Sproget er let flydende og virker helt reali-
stisk. Er man ung og til suspence i fritidslæs-
ning, kan Den druknede anbefales. 

Marianne Bindslev 

LANCUACEAND POWER 
Af Tine Vedel Eriksen. Columbus 2013. 160 
s.139kr. 

Kan man høre på en person, hvilken social 
klasse han eller hun tilhører? Dette og man-
ge andre spændende emner berører denne på 
flere måder særdeles gode bog til undervis-
ning i engelsk. 

Bogen er en antologi primært til elever i an-
det eller tredje år af en gymnasial uddannelse. 
På flere måder er den anderledes både i opbyg-
ning og emnevalg end mange andre engelskbø-
ger med følgende kapitler: den amerikanske 
drøm, identitet, race, det multikulturelle sam-
fund -og med følgende temaer: køn og seksua-
litet, race og etnicitet, socialklasse. 

Samlet afspejler alle disse emner og tema-
er på fineste vis de forskellige tendenser, som 
aktuelt præger litteraturen i de engelsktalen-
de lande. Antologiens tekster er fra OO'erne 
og !O'erne plus enkelte ældre relevante litte-
raturstykker. 

Målet er bl.a. at få eleverne til at reflektere 
over egne holdninger til emnerne- og samtidig 
få eleverne til at tilegne sig nogle grundlæggen-

de begreber, som kan danne baggrund for arbej-
det med øvrige tekster. Undervejs mærker man 
tydeligt forfatterens erfaring med undervis-
ning: Bogen veksler markant mellem korte og 
lange tekster, mellem tekst er og billeder - ofte 
suppleret med diverse grafiske figurer, som alle 
virker meget velvalgte og er sat pædagogisk ind 
på rette sted. Samtidig kan eleverne undervejs 
hente hjælp til svære engelske gloser i yderst 
relevante <?rd.lister med danske gloser. 

Bogen vil kunne bruges- helt eller delvist -
i alle r for undervisning i engelsk på alle 
niveauer. Derfor vil den være relevant for e ud, 
KVU, AMU, avu, hf og lignende. 

Forfatteren skal roses for en veldispone-
ret og grundigt gennemarbejdet bog med stor 
forskel i de udvalgte tekster. Det gør bogen 
yderst anvendelig fo r mange lærere med ele-
ver med særdeles forskellige forudsætninger, 
idet de valgte tekststykker har meget stor for-
skel i sværhedsgrad. Forlaget Columbus skal 
igen-igen have ros for en yderst relevant og 
nyttig bog til et fag, som ikke bare skal være 
turistgloser. 

Og så til spørgsmålet om social klasse: 
Hvis man siger pardon og ikke sorry, toi-

let og ikke lavatory, serviette og ikke napkin, 
dinner (for måltidet midt på dagen) og ikke 
lunch, settee og ikke couch fo r sofa, lounge og 
ikke drawing ( = withdrawing) room for dag-
ligstue, sweet og ikke p u d ding for alle former 
for dessert osv., er det ifølge denne bog afgjort 
underklasse/arbejderklasse uden ordentlig ud-
dannelse eller dannelse! 

Så kan man jo tænke over det! Disse ek-
sempler fra nutidens England indgår i de så-
kaldte syv dødssynder- et overordentligt mor-
somt kapitel i klassisk britisk dannelse= nor-
mer for overklassen. 

Bogen anbefales på det bedste, og jeg for-
venter, at den købes til alle lærere med un-
dervisning i det sprog, som mange tror, de be-
hersker. 

Ole Fournais 

EKSPERIMENTERENDE BILLEDER 
Af Karin Munch & Rachel Zachariassen. 
Gyldendal2014. 321 s. 299 kr. 

trt:rt:rtrti 
Eksperimenterende billeder er en ide bog, hvor 
der igennem forskellige emnervises eksempler 
fra billedkunstfagets mange lag og facetter. Bo-
gens første del rummer vejledning i at lave et 
værksted, der danner det miljø, der sætter tan-
ker og eksperimenter i gang. 

Forfatterne har ladet sig inspirere af hver-
dagen, dens genstande og miljøer og viser, hvor-
dan deres form, funktion og historie fx kan b ru-

ges i en designproces udført i en rumlig udgave. 
Eksperimenterende billeder er en smuk bog 

i lækkert layout, skønt, mat, kraftigt papir og 
flotte fotos. Typografien er stor og indgår nær-
mest som en billeddel i layoutet. Bogen er ord-
knap, og nogle undervisere vil måske have be-
hov for at finde uddybende forklaringer på nog-
le af teknikkerne. Som eksempel fylder grafik-
kens område fem sider, hvilket ikke er meget, 
men afspejler måske forfatternes indstilling til 
tingene; gå nu bare i gang! 

Dejligt, at forfatterne starter med at indret-
te et værksted og vægter at prioritere vigtighe-
den af, at det er et godt og velfungerende sted, 
man skal skabe i. 

Bogens forskellige kapitler rummer be-
søg på kunstmuseer, i arkitektens verden og 
rundt på havnens område, hvor sanselighe-
den kommer i spil. Emnerne, der gribes over, 
findes også i den tunge ende: krig, de syv døds-
synder, skilsmisse og mobning. Det evigt ak-
tuelle emne mobning og de klassiske opgaver 
som portrættet og parafrasen behandles med 
nye øjne - mobning bearbejdes via tredimen-
sionelle opgaver. 

Bogstaver og stempler, mønstre, graffiti og 
s tre et art, collage og installationer er blot nog-
le af de teknikker, man vil støde på ud over for-
fatternes sunde indstilling til at gøre en dyd ud 
af fejltagelserne. Tableau vivant giver mulig-
hed for indføring i elektronisk billedarbejde, 
og i den anden ende af mulighedernes land er 
der fokus på genbrug og brug af rester og over-
skud fra andre arbejdsgange. 

Jeg har ikke før set en i sig selv inspireren-
de takkeliste, men det gør skam ingenting. En 
på mange måder inspirerende bog til både un-
dervisere og andre kreative sjæle. 

AdaHelene Kragh 

POSTMODERNE FILM 
Af Per Helmer Hansen. Frydenlund 2014. 
159 s.199 kr. 

Postmoderne film er guffor enhver filmelske r, 
der både ønsker den umiddelbare, nydelsesful-
de oplevelse og også har mod på at berige den 
ved at grave et spadestik dybere i filmteorien. 
Uanset ønske er læseren hjulpet godt og for-
standigt på vej af bogens forfatter. 

Per Helmer Hansen arbejder som lektor i 
mediefag i gymnasiet og har desuden udgivet 
en lang række undervisningsbøger om film. 
Både den faglige og den pædagogiske tyngde 
gennemstrømmer også hele bogen. Det er et 
stort plus, at det er muligt at få solidt udbytte 
afbehand.lingen afbogens tema ud fra flere in-
teresser og faglige forudsætninger. 
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