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Den døde i Barentsburg Monica Kristensen Hent PDF Sysselmandsbetjent Knut Fjeld bliver kaldt til den
russiske mineby Barentsburg på Svalbard for at efterforske et ulykkes- tilfolde. Men det, der skulle have voret
en rutineopgave og en dagstur med helikopter bliver en uventet nedstigning i et fremmed samfund, hvor han

hurtigt kommer til at føle sig alene, fanget og forfulgt.

For Knut Fjeld er Barentsburg en gåde. Han forstår ikke de mennesker, der bor her, han ved ikke, hvad de
forventer af ham, og han får snart mistanke om, at han kun er en brik i et dystert spil, som andre har lagt til

rette for ham.

DEN DØDE I BARENTSBURG er en iskold og stemningsladet skildring af et lukket samfund – og af en
mand, som bliver nødt til at søge sandheden alene. Det er Monica Kristensens hidtil storkeste krimi.

DEN DØDE I BARENTSBURG er den fjerde roman i Monica Kristensens succesrige krimiserie fra Svalbard.
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