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Kulungen Monica Kristensen Hent PDF Børnene i børnehaven "Kulungen" i Longyearbyen på Svalbard
gemmer sig somme tider for pædagogerne, men de dukker altid op igen, så ingen tager fænomenet alvorligt.

Men en dag forsvinder en lille pige uden at komme tilbage. Det er i den kolde og mørke tid, og en femårig vil
ikke kunne overleve længe udendørs. Den intense eftersøgning i det lille samfund afdækker en

opsigtsvækkende historie om utroskab, nervesammenbrud, smugling og rovjagt. Men pigen er som sunket i
jorden - indtil et spor dukker op, som peger ind i Svalbards nedlagte kulminer…

Monica Kristensen er polarforsker og forfatter. Kulungen er hendes anden kriminalroman fra Svalbard. Den
første i serien, Hollændergraven, kom på dansk i 2010:

"En krimi, der læses lige så meget for sin godt udtænkte intrige som for sin fascinerende skildring af denne
kolde, smukke ø højt mod nord." - Weekendavisen

!... Et andet omdrejningspunkt er kulminen udenfor byen, et meget dramatisk og velbeskrevet emne, hvor vi
hører både om teknikken og om den overtro, der eksisterer. Måske kan detaljerne vække den hardcore
krimilæsers utålmodighed, men når vi så også oplever 3 fiskekuttere ude i storm i pakisen med deres

smuglervarer får læserne al den spænding, de kan ønske sig. Et yderligere emne er det pres som de ensomme
omgivelser kan lægge på tilflyttede ægtefæller, især når der er knas i parforholdet... ... Jeg følte mig rigtig

godt underholdt, og afsnittene om minen gav både rigeligt med uhygge foruden fascinerende miljøskildringer.
PS: pigen bliver fundet i live, så har jeg ikke afsløret for meget... " - Lektørudtalelse
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