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11. juli 1897. Ingeniør Andrées polarekspedisjon tar av i en hydrogenballong, på vei til Nordpolen. 33 år
senere blir restene av den siste leiren deres funnet på en øde øy dekket av en isbre. I de tettskrevne dagbøkene
kan vi lese hvordan de etter bare noen få dagers luftferd blir tvunget til å nødlande på pakkisen, og hvordan de
i måneder forsøker å ta seg tilbake til fastlandet. Tre menn med minimale kunnskaper om arktiske forhold,
midt i et hvitt mareritt. Når de går i land på Kvitøya, opphører plutselig alle notater.
I snart hundre år har polarforskere, journalister og leger forsøkt å løse gåten. Hva hendte egentlig på øya?
Hvorfor døde de tre ekspedisjonsmedlemmene, til tross for at de hadde store mengder proviant, varme klær,
kassevis med ammunisjon og tre fungerende geværer?
Bea Uusma, lege og forfatter, bestemmer seg for å finne svaret. Hun graver i arkiver og i polarområdenes
permafrosne jordlag.
Hun reiser til Nordpolen med en isbryter og over pakkisen med helikopter. Hun tilbakeviser vedtatte teorier
og finner helt nye beviser. Historien om verdens mest mislykkede ekspedisjon rommer laboratorieprøver,
forvitrede dagboksider og et stjålet ribben i en vattert konvolutt på ICA.
Men dette er også en fortelling om Bea selv. Hvorfor blir en usedvanlig makelig anlagt person som hater å

fryse, besatt av en hundre år gammel polarekspedisjon og vier livet sitt til å følge igjensnødde fotspor? Stadig
på riktig sted, men til helt feil tid.
Les mer om boken her.
Særemne / fordypningsoppgave om Kon-Tiki-ekspedisjonen. I særemnet sammenlignes boken
Kon-Tiki-ekspedisjonen av Thor Heyerdahl utgitt i 1948 og filmen Kon-Tiki fra. Her finner du
øvingsoppgaver som er knyttet til kapitlet. For hvert delkapittel er det oppgaver på to nivåer, der Nivå 2 gjerne
har færre og noe vanskeligere. Ekspedisjonen i Kjøpmannsgata er åpen mandag til fredag kl 0900 til 1500.
Bokmål Nynorsk English Ekspedisjonen er åpen fra kl 08.30-15.00 mandag-fredag. Laboratorietjenester for
pasienter som IKKE har vært på konsultasjon kl 08:30-11:00 og Kl 13:00-14:00 (mand. Ekspedisjonen i
Kjøpmannsgata er åpen mandag til fredag kl 0900 til 1500. Bokmål Nynorsk English "Fra" må velges "Til" må
velges; Utreise dato må velges; Retur dato må velges; Ingen passasjerkategori er valgt; Ingen plassbestilling
for enkeltpersoner uten. The museum presents the breadth of Heyerdahl’s life’s work, from his first trip to
Fatu Hiva, to the voyages with the Kon-Tiki, the Ra, the Ra II and the Tigris. Kontakt.
Moholt legesenter Moholt Allmenning 3 7050 Trondheim Telefon: 95004420. Besøk. Moholt legesenter
Moholt Allmenning 3 Kontakt.
Midtbyen Legesenter, Trondheim Olav Tryggvasonsgt. 40 7011 Trondheim Telefon: 73 92 38 80. Besøk.
Midtbyen Legesenter, Trondheim Olav Tryggvasonsgt. 40 Kontakt oss. Besøksadresse: Skurvemarka 5, 4330
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