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I den lilla utmarksbyn Storsien, ett tiotal år innan
första världskriget, blir Amanda och Aslak
förälskade, men deras kärlek fördöms av en
obarmhärtig omgivning som inte skyr några medel
för att stoppa den. Snart upptäcker Amanda att hon
bär på Aslaks barn – och en släktresa genom tid och
rum tar sin början.
Fågelflykt är en skildring av tre generationer kvinnor
– Amanda, Anna Maria och Agneta – som var och en
drömmer om kärleken, men som ställs inför livets
och tidens motgångar. Vi förflyttar oss från ett
norrbottniskt tidigt nittonhundratal till ett
Stockholm i kölvattnet av andra världskriget, och
slutar i Luleå där ett tusental flyktingar anländer till
järnvägsstationen under flyktingkrisens 2015.
Ur de tre huvudpersonernas perspektiv skildras
övergrepp, mord, väckelsepredikanter, arbetsläger,
utanförskap, kärlek och inte minst förhoppningar.
Och fastän de tillhör olika generationer delar de alla
erfarenheten av hur det är att vara kvinna.

Anne-Christine Liinanki är en författare med rotpålar i norr. Hennes berättelser handlar
främst om naturen, samarbete och starka kvinnor. Anne-Christine är invald medlem i
Författarförbundet och Författarcentrum Norr och har en universitetsexamen i svenska och
retorik. En ettårig manuskurs ”Att skriva för film” i Filmpool Nords regi och två års
skrivarkurser vid Medlefors folkhögskola finns på hennes CV.
Att romanen Fågelflykt tar avstamp i byn Storsien är ingen slump. Anne-Christines mor är
uppvuxen i byn och hennes släkt har bott i och omkring Storsien i 450 år.
Romankaraktärerna Amanda, Anna Maria och Agneta har levt och utvecklats i Anne-
Christines huvud under många år och det har krävts en hel del research för att mejsla ut de
historiska perspektiven.


