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sin provinsby og rejser til Grønland, lokket af udsigterne til en god hyre og masser af arbejde. Men det

omvæltende møde med det storslåede Grønland, ændrer hans liv for altid. Her finder han en barsk virkelighed
i en endeløs smuk, men også fremmed og ugæstfri natur i et lille, isoleret fanger- og minesamfund, hvor de
danske håndværkeres kamp mod vintermørke, kulde og hjemvé bliver de største manddomsprøver. Jacob
Munkholm Jensen er uddannet journalist (født 1974) og debuterede som forfatter i 2011. Siden har han
skrevet en række titler i forskellige genrer. Fælles for dem alle er en interesse for den historisk korrekte

detalje, som sandsynliggør og underbygger fortællingernes troværdighed. Sidste båd fra Disko er hans fjerde
roman. Bogen er udgivet med støtte fra Den Grønlandske Fond.
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