Mads Peder
Nordbo
Forfatteren
fortæller gerne om
Den arktiske krimi og livet i Grønland
- Den arktiske krimi og Nuuk Noir
- Livet i Grønland
- Verdens smukkeste og mest øde vildmark
- Verdens mest voldelige samfund (i FN-regi)
- Bogens rødder i virkeligheden
- Skabelsen af en krimiseries persongalleri

Forfatteren er
aktuel med
Pigen uden hud
Matthew Cave er en dansk journalist sidst i tyverne. Han har dag for
dag sluppet sit tag i livet efter tabet
af kæresten og deres ufødte datter
i et trafikuheld. Flugten fra virkeligheden har drevet ham til Nuuk, ansporet af et 20 år gammelt postkort
hans amerikanske far har sendt fra
Thulebasen, inden han forsvandt.

Skriveproces, research og det småskizofrene ved en
forfatters liv
- Tanker og ideer – en bogs liv, før den bliver skrevet ned
- Skriveproces og puslespil – fra første sætning til færdig bog
- Struktur og kaos
- Om at skrive ’live’ og gennemleve sin egen fortælling
- Når ens hovedpersoner stikker af
- Brugen af sociale medier i skriveprocessen
- Drømme, udgivelse og panik

Matthew bliver sendt til kanten af
indlandsisen for at dække opdagelsen af en mumificeret nordbo-viking, den første velbevarede viking,
der nogensinde er fundet. Alt køres
i stilling til en verdenssensation, og
det lille, arktiske samfund holder
vejret. Men kaos bryder løs, da mumien er forsvundet, og en betjent
findes opsprættet og tømt for indvolde.
Matthew kommer på sporet af fire
identiske drab i 1973, som har for-

bindelse til to 11-årige pigers sporløse forsvinden. De to sager flyder
sammen for Matthew, og han får
hurtigt gravet fingrene dybt ned i
både nutidens og fortidens blodige
mord.
Den eneste, han for alvor tør stole
på, er en ung, grønlandsk kvinde,
der som 14-årig dræbte sin far – ved
at sprætte ham op og tømme ham
for indvolde. Hendes krop er dækket af tatoveringer. Huden slidt af,
da hun var barn. Hendes vilje stærk
som fjeldene om Nuuk.

Forfatterpræsentation
Mads Peder Nordbo (f. 1970) bor i Nuuk (Grønland) og har boet der i flere
år. Han arbejder til daglig på byens rådhus, hvor han blandt andet skriver for
borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, der sine få indbyggere til trods
strækker sig tværs over indlandsisen. Mads har gennem sit arbejde tilgang til viden om alt lige fra sociale til politiske forhold i det lille, arktiske samfund. Han er
uddannet inden for litteratur, kommunikation og filosofi på Syddansk Universitet
samt Stockholms Universitet. Mads har tidligere udgivet tre romaner i Danmark
og er ligeledes udkommet på græsk. Pigen uden hud foregår på Grønland og er
hans debut som krimiforfatter.
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