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Frosne beviser Nina von Staffeldt Hent PDF En mærkelig virus hærger den grønlandske by Sisimiut, netop
som sommeren og ferietiden står for døren. Et par dødsfald oveni skaber godt stof til pressens agurketid.
Myndighederne er bekymrede. Det samme kan siges om de virksomheder, der har investeret i byens nye

krydstogtterminal, som måske ikke når at blive færdig. I Nuuk involveres Sika Haslund, ny
kommunikationskonsulent i Go Greenland, i arbejdet med at sikre, at tingene ikke kommer ud af

proportioner. Sammen med journalisten Thormod Gislasson bliver hun hvirvlet ind i afdækningen af en
historie, der viser sig at trække lange og dybe spor tilbage til fortiden... "Frosne beviser" er en spændende og
uhyggelig virkelighedstro krimi om fortidens interesser i Grønland og nutidens interesser i miljøet. Bogens
forfatter, Nina von Staffeldt, er cand.mag. i pædagogik og arbejder som selvstændig konsulent med opgaver
for EU og danske myndigheder. Hun har siden 1997 boet, arbejdet og rejst i det meste af Grønland, blandt
andet som konsulent for Grønlands Selvstyre og rejseleder. "Frosne beviser" er hendes debutroman, som hun

fik tildelt Årets Debutdiplom 2016 for af Det Danske Kriminalakademi.
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