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Isblå spor Yrsa Sigurdardottir Hent PDF "It was once said that the Inuit natives of Greenland have no religion
- only fear."Matthew, der nu er bosat i Island og ansat som sikkerhedskonsulent hos banken Kaupþing, bliver
bedt om at undersøge to mænds forsvinden på Grønland. Mændene arbejdede for et islandsk firma, der har
fået til opgave at etablere et laboratorium på Østgrønland, hvor mulighederne for at begynde minedrift skal
undersøges. En "task-force" bestående af Matthew, Thóra og hendes sekretær Bella tager af sted sammen med
fire eksperter – en mandlig computerspecialist og en kvindelig geolog, som begge tidligere har arbejdet på
stedet, en mand med kendskab til lokalforholdene i kraft af sin erfaring med opbygning af grønlandske
redningskorps, og en mandlig læge, der også er garvet grønlandskender.Det er altså vores hold, som
forfatteren ubarmhjertigt placerer ude i isørkenen, hvor de fuldstændig afskåret fra omverdenen (deres
muligheder for kontakt bliver hurtigt efter ankomsten saboteret) skal forsøge at kaste lys over, hvilke

hårrejsende begivenheder her har fundet sted, og hvad der ligger bag."En bog, der koster nattesøvn, fordi man
ikke vil lægge den fra sig." - Arktiske anmeldelser
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undersøge to mænds forsvinden på Grønland. Mændene arbejdede
for et islandsk firma, der har fået til opgave at etablere et

laboratorium på Østgrønland, hvor mulighederne for at begynde
minedrift skal undersøges. En "task-force" bestående af Matthew,
Thóra og hendes sekretær Bella tager af sted sammen med fire

eksperter – en mandlig computerspecialist og en kvindelig geolog,
som begge tidligere har arbejdet på stedet, en mand med kendskab til
lokalforholdene i kraft af sin erfaring med opbygning af grønlandske

redningskorps, og en mandlig læge, der også er garvet



grønlandskender.Det er altså vores hold, som forfatteren
ubarmhjertigt placerer ude i isørkenen, hvor de fuldstændig afskåret
fra omverdenen (deres muligheder for kontakt bliver hurtigt efter

ankomsten saboteret) skal forsøge at kaste lys over, hvilke
hårrejsende begivenheder her har fundet sted, og hvad der ligger

bag."En bog, der koster nattesøvn, fordi man ikke vil lægge den fra
sig." - Arktiske anmeldelser
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