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I ett förfallet hus möts ett par. Platsen är den ryska gruvstaden Barentsburg, på Svalbard. De har mötts på
detta sätt i flera år. Paret äter kakor, dricker te, avslutar kvällen med en vodka och återgår sedan till sitt. Detta
är deras fristad. Men den här kvällen kommer mannen aldrig tillbaka hem. När de norska myndigheterna i
Longyearbyen nästa dag mottar ett meddelande om att den inflytelserika fackföreningsledaren Vanja har
påträffats död i gruvområdet, skickas sysselman Knut Fjeld ut att undersöka fallet. Men vad som borde ha
varit en rutinmässig uppgift och en dagstur blir för Knut en oväntad nedstigning i ett främmande samhälle,
där all konversation måste ske genom en rysk tolk, där han får känslan att mycket ligger dolt bakom de

vänliga leendena, och där han snabbt kommer att känna sig ensam, fångad och förföljd. Intresset för Monica
Kristensen kriminalserie om sysselmannen Knut Fjeld på Svalbard växer snabbt.

Det er vurdering ut fra turopplegg og den dagen man skal ut sier Ronny Strømnes i Visit Svalbard til NRK.
Pris kr 159. Paret äter kakor dricker te avslutar kvällen med en vodka och återgår sedan till sitt.

Fjeldet Mannen

Den døde i Barentsburg Monica Kristensen. Sysselmandsbetjent Knut Fjell vågner med voldsomme
tømmermænd og får til sin store. Kjøp Den døde i Barentsburg fra Bokklubber For Knut Fjeld er Barentsburg
en gåte. Onder de passagiers waren veel arbeiders en familieleden van Russische en Oekraïnse mijnwerkers
uit Barentsburg en Pyramiden. Sysselmannsbetjenten Knut Fjeld skjønner ikke hvorfor russerne har tilkalt

ham til Barentsburg for å undersøke en. Located on the south side of the Isfjord on Svalbard the Russian town
Barentsburg is one of the northernmost permanently inhabited settlements in the world. Han vet ikke hvorfor
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han er. Geen van de 141 inzittenden van Vnukovo Vlucht 2801 11 bemaningsleden en 130 passagiers
overleefden het ongeluk. All rooms at Barentsburg Hotel have a desk and some also include a sofa.

Sysselmandsbetjent Knut Fjeld bliver kaldt til den russiske mineby Barentsburg på Svalbard for at efterforske
et ulykkes tilfolde. Barentsburg sits on the shores of the beautiful Grønfjord like a time capsule of its past.
Han vet ikke hvorfor han er her i den underlige russiske gruvebyen på Svalbard en gjenglemt levning etter

den. 13 døde i flyulykker i 2017 I 2017 omkom 13 personer i flyulykker i Norge. Visiting the Russian mining
settlement of Barentsburg is like stumbling upon a forgotten outpost of the Soviet Union somewhere close to
the end of the earth. Visiting the Russian mining settlement of Barentsburg is like stumbling upon a forgotten

outpost of the Soviet Union somewhere close to the end of the earth.
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