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Under overfladen Nevada Barr Hent PDF Som ranger i USAs National Park Service er det Annas job at

hjælpe til at beskytte uciviliserede og ensomme steder fra civilisationens ødelæggende hånd. Nu har pligten
ført hende langt væk fra den ophøjede ro i den ørken, hun elsker så højt – og ind i et mysterium om et mord,
som finder sted i Lake Superiors isnende greb. Det utilgængelige vrag af fragtbåden Kamloops har hvilet på
søens bund i næsten halvfjerds år – og ligene af dens ulyksalige besætning er på uhyggelig vis blevet bevaret

i Superiors iskolde vand. Men nu er der et lig mere om bord – en nylig myrdet udefrakommende, som
mistænkeligt nok er iført tøj fra 1920′erne – og den efterforskende parkranger Anna Pigeon bliver draget ind i

et mareridt af begærlighed og mord. og kommer dødbringende tæt på en morder.
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