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SKØNHED
Godt smurt

En virkelig god håndcreme 
har bare den enkle opgave, at 
den skal føles som en usynlig 
handske: Beskyttende, blød, 

men for guds skyld uden 
at klistre. Med sin første, 
friskduftende håndcreme 

består parfumemester Zarko 
Pavlov testen med hjælp fra 

smidiggørende E-vitamin, 
blødgørende aloe vera og  
den fedtsyremættede inca  
inchi-olie. Pink Molécule  

090.90 hand cream, 250 kr., 
zarkoperfume.com.

REJS 
Enestående getaways i Europa

Man behøver slet ikke kigge længere 
væk end Europa for at finde nogle helt 
enestående hoteller til den næste ferie. 

I bogen “Great Escapes Europe” har 
bogudgiveren Angelika Taschen søgt efter 

de mest spektakulære steder i Europa 
at overnatte. I bogen kommer læseren 

bl.a. forbi en 150 år gammel portugisisk 
ejendom renoveret af den Pritzker Prize-

vindende arkitekt Eduardo Souto de 
Moura, hotellet Der Seehof ved en idyllisk 

sø i Østrig, hvor man kan fiske sin egen 
middag, og pilgrimsgården Budsjord, der 

er sidste stop på en pilgrimsrejse ved 
enden af Dovrefjell i Norge.  

40 euro på taschen.com

SE 
Cirkuskunst af den fineste slags
Kunsthallen Gl. Holtegaard, som har til huse i et barokanlæg fra 1756, har slået 
dørene op for deres store efterårsudstilling. Temaet og omdrejningspunktet 
er cirkus og en undersøgelse af, hvordan cirkusmotivet har spillet en 
rolle i kunsthistorien fra det moderne gennembrud, 1890’erne og frem til 
samtidskunsten i dag – med værker fra bl.a. franske Toulouse-Lautrec og Tal R. 
Cirkusuniverset har været et populært motiv med dets mange forskellige dyr, 
dets spektakulære optrin, men også dets absurditeter og den sociale slagside 
i form af f.eks. rakkerlivet og de farefulde optrædener. Udstillingen spænder 
på den vis over det absurde, groteske, men også de mytiske fortællinger om 
mennesker, der kan noget helt særligt. “Cirkus” varer frem til 5. januar 2020. 
Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 12-17, torsdag kl. 12-20, mandag lukket.

KØB 
Opgrader efterårsgarderoben 
Alexa Chung sætter nu sit præg på det historiske, klassiske overtøj fra 
Barbour i en særkollektion, der har som mål at være på en gang tidløs 
og moderne. Det engelske mærke er kendt for især sine oilskinsjakker, 
der kan holde det engelske vejr ude. Den britiske designer, tv-vært 
m.m. Alexa Chung har da derfor også selv fulgt Barbour, lige siden 
hun som barn betrådte de regnfulde marker i Hampshire. Kollektionen 
forhandles eksklusivt hos Wood Wood. Priserne starter på 600 kr. for 
accessories og 2600 kr. for jakker.

SE
Flere seriemordere
I anden sæson af Netflix’ anmelderroste krimiserie “Mindhunter” er de to 
FBI-agenter Bill Tench og Holden Ford tilbage i kælderen under bureauets 
forskningscenter i Quantico, hvor de forsøger at udvikle et værktøj til 
profilering af seriemordere. Ufrivilligt bliver de viklet ind i eftersøgningen af 
en formodet barnemorder i Atlanta, og da Agent Tench samtidig ryger ind i 
kæmpe krise på hjemmefronten, kommer det umage makkerpar for alvor under 
pres. Sæson 2 af “Mindhunter” er om noget mere uhyggelig end den første, 
og agenternes møder med mordere som Ed Kemper, Son of Sam og Charles 
Manson får det til at løbe koldt ned ad ryggen.

KAYBOJESEN-DENMARK.DK

PANDAEN ER INSPIRERET AF KAY BOJESENS 
GODMODIGE BJØRN, DESIGNET I 1952.

PRIS 699,95 KR.
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KÆMPER FOR VERDENS TRUEDE DYR

KAY BOJESEN ELSKEDE DYR, OG TIL SAMLINGEN KOMMER NU EN KARISMATISK PANDA I MALET BØG. 

NÅR DU KØBER DENNE PANDA, ER DU MED TIL AT STØTTE VERDENS TRUEDE DYR, DA EN DEL AF 
OVERSKUDDET GÅR TIL WWF VERDENSNATURFONDEN.
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