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BESKRIVNING
Flyttfåglar - ny deckare i medelhavsmiljö med mat, erotik och spänning mot en mörk bakgrund av dagens
flyktingtragediEn grupp flyktingar dör under båtresan till medelhavsön Albali. Kropparna hamnar i en
massgrav på en isolerad strand. När polisen, ledd av den karaktärsfulla Lucia Gomez, så småningom
upptäcker att ett av liken inte hör dit börjar en jakt på en mördare där huvudkaraktärernas egna fördomar
till en början lägger hinder i vägen. Spåren leder bland annat till en vandring bland minnen från
inbördeskrigets dagar, EU-korruption och dubbelmoral. När Lucia utmanar mäktiga intressen hotas det
idylliska vardagslivet i den lilla bergsbyn Santa Maria. Boken är en fristående fortsättning på En snöfågels
död som kom ut 2008. Pressröster om En snöfågels död: Katarina Tornborg, Sydsvenskan: Det roligt att
få nya vänner. Som polischefen i Santa Maria på ön Albali. Möt frodiga, stadiga och tuffa Lucia Gomez.
Hon är en dam med glupande aptit på mat och sex, gladlynt och mänsklig, utan att fördenskull ha världens
fingertoppskänsla för hur det där med social kompetens egentligen fungerar. Det vore faktiskt roligt att se
vad som händer med Lucia, Felipe, Alicia och de andra på ön Albali. Så kom igen. Lucia Gomez stannar
kvar i minnet. Och det är inte illa. Johan Wopenka, Jury: Den kvinnliga polischefen Lucia Gomez i ett litet
bergsdistrikt på den fiktiva spanska turistön Albali är tveklöst en av de mest sympatiska och minnesvärda
huvudpersoner som introducerats i svensk kriminallitteratur på flera år. Hon är en frodig och
underhållande personlighet. Tack vare Gomez, hennes tankar och hennes matkärlek sträckläser man boken
med ett leende på läpparna och lägger den ifrån sig med en stark önskan om att snarast få träffa henne igen.
Månsson & Månsson har via sin polischef goda möjligheter att utvecklas till något riktigt bra!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Tema: Flyttfåglar | Natgeo.se
Klicka på bildenBli medlem i BirdLife SverigeStöd vårt fågelskyddsarbeteOttenby
fågelstationRingmärkning, guidning, forskning och massor av fåglarTa med barnen ...

I Väntans Tid: Flyttfåglarna
Här hittar du alfabetisk listor över vanliga flyttfåglar som återkommer till Sverige under vårmånaderna.

Flyttfåglar (Le Peuple migrateur) - Filmtipset
Jag undrar varför flyttfåglar till exempel flyger norrut på sommaren. Varför stannar de inte i de varma
länderna?
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