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Den sidste flugt Tracy Chevalier Hent PDF Forlaget skriver: Tracy Chevalier som blandt andet har skrevet
bestseller-romanen "Pige med perleørering", er tilbage med en ny historisk roman. 

Vi er i 1850’erne. Honor Bright har levet en beskyttet tilværelse i et lille kvækersamfund og kun sjældent
vovet sig uden for Dorset, da hun efter en pludselig indskydelse beslutter sig for at emigrere til USA med sin
søster Grace, der skal giftes derovre. Tragisk nok bliver Grace syg og dør kort efter ankomsten, og Honor må
nu på egen hånd finde et ståsted i sit nye hjemland. Hun flytter til en kvækerbebyggelse i Ohio, hvilket er alt

andet end let: Naturen er vild og utæmmet, indbyggerne ligefremme og usentimentale, og klimaet
udfordrende. Selv de quiltede tæpper, hun holder af at fremstille, er anderledes. Og så er landet delt af

slavespørgsmålet.

Som modstander af slaveriet får hun afprøvet sine grænser til det yderste, da undvegne slaver begynder at
dukke op på den gård, som tilhører hendes nye familie. Hun føler sig tilskyndet til at hjælpe, men erfarer
snart, at det selv ikke blandt kvækere – der hylder alle menneskers ligeværd – er alle, der er villige til at
efterleve deres principper. På dette barske sted slutter Honor venskab med to modige kvinder, der lærer

hende, hvordan man forvandler tanke til handling. 

Den sidste rejse er Tracy Chevalier´s syvende roman på Dansk.  

PRESSEN OM DEN SIDSTE REJSE:

"Hendes bedste roman siden Pige med perleørering ...  en seriøs roman om en ægte moralsk dilemma ... kan
stærkt anbefales!"  - THE INDEPENDENT 

"En gribende og potent roman, som viser Chevalier på højden af hendes beføjelser." - THE EXPRESS

"Tracy Chevalier har fundet et emne, som både fascinerer og flytter hende, og resultatet er denne kraftfulde
og gribende roman."  - THE MAIL

"Chevalier fordyber sig i periode og sted. Hendes forskning er som altid omhyggelig ... en underholdende
læsning." - THE GUARDIAN

"Tracy Chevalier´s har stort talent for fortælling, og hendes øje for detaljerne bringer historien til live ...
fremragende." - LITERARY REVIEW
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