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Jest 11 lipca 1897 roku. Trzej czlonkowie wyprawy odlatuja
wypelnionym wodorem balonem w strone bieguna polnocnego.

Trzydziesci trzy lata pozniej zupelnym przypadkiem inna wyprawa
natrafia na resztki ich ostatniego obozowiska na lodowcowej wyspie.
W gesto zapisanych dziennikach mozna przeczytac, ze po kilku

dniach w balonie musieli awaryjnie ladowac posrodku wielkiej kry i
jak przez kolejne miesiace probowali wrocic na staly lad. Trzech
mezczyzn o minimalnej wiedzy na temat Arktyki znalazlo sie w

srodku koszmaru.Przez niemal sto lat badacze Arktyki, dziennikarze
i lekarze probowali rozwiazac zagadke: co tak naprawde wydarzylo
sie na wyspie? Co spowodowalo smierc trzech czlonkow ekspedycji?
Mieli przeciez duzo pozywienia, cieple ubrania, skrzynie z amunicja
i bron.Bea Uusma, lekarka i pisarka, przekopuje archiwa i kolejne
warstwy zamarznietej ziemi w obszarach polarnych. Po kilku latach

badan, dzieki paru znaleziskom, moze wyeliminowac kilka
wczesniejszych teorii na temat smierci mezczyzn. Udaje jej sie
uzbierac pieniadze, zeby zejsc na lad na Wyspie Bialej. Prawda
okaze sie zaskakujaca.Ekspedycja - pelna kolorowych zdjec, map,
wykresow, skanow oryginalnych notatek - to fascynujaca podroz w
czasie do niebezpiecznych rejonow Arktyki.Mari Beatrice "Bea"



Uusma (ur. 1966), szwedzka pisarka, ilustratorka oraz lekarz. Uusma
urodzila sie i wychowala w Lidingö. W 1999 roku napisala i
zilustrowala ksiazke dla dzieci o amerykanskim astronaucie
Michaelu Collinsie. W polowie lat dziewiecdziesiatych

zainteresowala ja Wyprawa balonowa Andréego z 1897 roku i
postanowila sie dowiedziec, co stalo sie z czlonkami ekspedycji.

Badania te doprowadzily do napisania ??ksiazki Ekspedycja, za ktora
w 2013 roku zostala wyrozniona prestizowa nagroda Augustpriset.

Przez kilka lat pracowala jako ilustrator, po czym zdala na
medycyne, a dzis pracuje jako lekarz w Sztokholmie. Mowi, ze jej
wiedza medyczna okazala sie niezwykle przydatna podczas pisania.
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