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I Kold angst af Mads Peder Nordbo er Tupaarnaq vendt tilbage til Nuuk. Hun er vendt tilbage for at hjælpe sin
eneste ven, Matthew Cave, med at finde hans halvsøster, Arnaq. På en weekendtur til den afsides beliggende
og forladte by Færingehavn er Arnaq på mystisk vis forsvundet.
De blodspor, de finder i et af byens faldefærdige huse, taler et tydeligt sprog, og da Arnaq skrækslagen og
afkræftet ringer til sin mor, er alvoren malet lige så tydeligt som blodsporene. Det står nu klart for dem alle, at
en frygtelig forbrydelse er under opsejling. Som ung soldat på Thulebasen var Matthews far, Tom, en del af et
hemmeligt eksperiment, der havde en skæbnesvanger og katastrofal afslutning. Under mistanke for at have
begået et dobbeltdrab var Tom nødsaget til at flygte og leve sit liv i skjul. Arnaqs forsvinden vækker den
gamle sag fra Thulebasen til live, og Matthew indser, at han er en brik i et livsfarligt spil. En brik i et spil om
magt, kontrol og om liv og død. Samtid bliver han mere og mere presset af både det amerikanske militær og
det grønlandske politi – der begge vil have fat i Tom. Under presset fra både politi og militær kæmper
Matthew for at redde sin søster og for at tale Tupaarnaq til fornuft. Han er nødt til at nå ind til hende, inden
hun gør op med sin egen fortid på en måde, der kan ende med et overlagt mord… Kold angst af Mads Peder
Nordbo er en selvstændige fortsættelse af bestseller-krimien Pigen uden hud, som er blevet solgt til mere end
15 lande.

Har du smerter enten fysisk eller psykisk, kan Body SDS være svaret. Snart sker der endnu et drab. Du ved,
hvor du vågner lige pludselig med et sug i maven, hjertet der buldrer derudaf og en angst, der ikke bare.
Hvordan virker den. Sådan er lystfiskeriet jo sammensat. Så kom foråret, og torskene er der stadig. Kold
lungebetændelse er sjælden hos børn under 5 år og hos personer. Nogle dage godt andre knap så godt. Kold
lungebetændelse rammer mest de 5-25 årige. Snart sker der endnu et drab. Har du smerter enten fysisk eller
psykisk, kan Body SDS være svaret. Angst og mistro vokser i den lille nordjyske by, hvor gaderne invaderes
af pressen på jagt. Du ved, hvor du vågner lige pludselig med et sug i maven, hjertet der buldrer derudaf og en
angst, der ikke bare. Angst og piller (Psykologisk Set 1999) Psykologisk Set, 15. Du kan finde svar på dine
spørgsmål ved at klikke på figuren, der hvor problemet er. Pernille Engelsbak er autoriseret Body SDS
behandler med mange års erfaring Behandlingsskolerne startede for mere end 10 år siden og igennem alle
årene har vi arbejdet efter en klar filosofi: Vi giver aldrig op. Snart sker der endnu et drab. Bliv medlem af
Depotet og få ubegrænset adgang til alle materialer. De er Alprazolam (Alprox, Tafil.

