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Nevada Barr
Spor Nevada Barr Hent PDF Erindringen om sin mands meningsløse død i New York, driver Anna Pigeon til
at søge fred i Guadalupe Mountain Park. Som ranger i nationalparken bliver Anna ét med naturen og dens
fredfyldte, uspolerede storhed. Men en kollegas brutale død i den afsidesliggende vildmark – antageligvis et
pumaangreb – ligner for Anna et mord. Hendes uautoriserede efterforskning af tragedien bringer hende selv i
regulær fare. Anna konfronteres med ørkenlandets mørke … og det menneskelige hjertes! Nevada Barr er

forfatter til en lang række bøger om rangeren Anna Pigeon, flere af dem er oversat til dansk. Nevada Barr bor
i Mississippi og har virket som ranger i Natchez Trace Parkway. Hun har nu helt helliget sig sit forfatterskab.
Spor er Nevada Barrs første bog i serien. Den har vundet Agatha Award for bedste krimidebut og Anthony

Award ligeledes for bedste debut.
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