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BESKRIVNING

När blir själva flykten värre än det man flyr ifrån? Och hur länge kan man fly ifrån sig själv? En dag när
Tanya Dubois kommer hem hittar hon sin man död han har fallit i trappan men av någon anledning väljer
hon att inte ringa till polisen. I stället tar hon en rejäl whisky, svänger förbi sin älskare för en sista
kärleksstund och inleder sin flykt. Varför? Är det något i hennes förflutna? I Nebraska tar pengarna slut.
Tanya ringer en Mr Oliver och kräver att han ska skicka 5 000 dollar och nya id-handlingar. Han gör det
till slut men är samtidigt så hotfull att hon fruktar för sitt liv. Tanya färgar håret, ändrar frisyr, går upp i
vikt och byter bil allt för att inte bli upptäckt. Flykten går vidare till Austin där hon slår sig ihop med en
annan kvinna, Blue, med ett ännu dunklare förflutet. Blue säger sig kunna hjälpa Tanya, men det är en
hjälp som får konsekvenser som hon aldrig hade kunnat förutse. Tanya tvingas gå längre än hon någonsin
trott var möjligt för att överleva. Från stad till stad flyr hon, från identitet till identitet, men hon kan aldrig
slappna av och aldrig göra sig hemmastadd. Överallt lurar faror. Polisen är henne på spåren, och det
förflutna kryper närmre.LISA LUTZ är författare till nio böcker, varav flera legat på New York Times-
bästsäljarlista. Hon har också skrivit manus för film och tv, bland annat till HBO-serien The Deuce. Lutz
är bosatt i Hudson Valley.Upplösningen kommer som en fullständig överraskning. En rappt skriven
bladvändare. ÖlandsbladetI denna thriller går det undan, allt händer i ett rasande tempo Skaraborgs
Allehandaen bladvändare av hög klass Nya Kristinehamns-Posten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Passagerare - Kent

Recension av Passageraren, Lisa Lutz. När Tanya Dubois man faller så illa i trappan att han dör tar Tanya
kontanterna och bilen och lämnar Waterloo, Wisconsin ...

Den tredje passageraren - Ljudbok & E-bok - Tony Johansson - Storytel

Äntligen dags för en ny novelltävling! Temat är Passageraren.

Passageraren - Lisa Lutz - Bok | Akademibokhandeln

En passagerare (engelsk förkortning pax) är en person som transporteras av en farkost, och som till
skillnad från förare, besättning och annan personal inte ...
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PASSAGERAREN
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