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BESKRIVNING

Silvio Luparello, politisk uppkomling i Vigàta på Sicilien, hittas död i sin bil med byxorna nere vid knäna.
Bilen är parkerad i helt fel del av staden, ökänd för prostitution och knarkhandel. Luparello antas ha avlidit
av hjärtinfarkt vid sex.Men kommissarie Salvo Montalbano kan inte sluta fundera över omständigheterna.
Frågorna fortsätter att hopas när han intervjuar offrets klarsynta hustru, den hängivne systersonen Giorgio,
samt den vackra svenskan Ingrid Sjöström.Svaren verkar hela tiden undfly honom - liksom vatten anpassar
sig efter sitt kärl ändrar sig vittnesmålen och ledtrådarna. Någon med mycket stort inflytande tycks vilja få
Montalbano att hålla sig borta från fallet.Vattnets form är den första delen i Andrea Camilleris serie
kriminalromaner om komissarie Montalbano.ANDREA CAMILLERI [född 1925 på Sicilien, numera
bosatt i Rom] är en italiensk författare, vars deckareserie om kommissarie Montalbano har rönt enorma
internationella framgångar, liksom den rad TV-filmer som baserats på romanerna. Böckerna om den
excentriske Montalbano som ensam trotsar en korrupt värld har sålt i över sexton miljoner exemplar
världen över.2012 tilldelades Andrea Camilleri THE CRIME WRITERS ASSOCIATIONS International
Dagger-pris.»Andrea Camilleris huvudintriger är, här som i den klassiska hårdkokta deckaren, bara en
förevändning för det vi möter på vägen. Främst ömsom komiska, ömsom skrämmande personporträtt.
Därnäst den drastiska miljöskildringen. Djupare sett är det bilden av ett samhälle i total moralupplösning.
Och samtidigt denna förunderliga trevnad.« GÖRAN HÄGG, AFTONBLADET»Andrea Camilleris
Montalbano är en hjälte av den inte okända typen Maigret, en Wallandersom förmår göra vardagligheten
till en folkkär egenskap.« CAJ LUNDGREN, SVD»Vattnets form är en bok om ond bråd död som får en
att må bra.« THE GUARDIAN»Andrea Camilleri skriver med en sådan vitalitet och intelligens... med den
extra fördelen att kunna förmedla en insiders äkthetskänsla.« SUNDAY TIMES»Vattnets form är en listig
och smart roman, rolig och fängslande.« THE OBSERVER
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Basgrupp 8a: Vattnets tre faser; fast, flytande och gas

Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och (33 av 250 ord) Vill du få tillgång till hela
artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Författare:

lenas mattestuga: Vattnets egenskaper. Enkla experiment med vatten.

Allt vatten som kommer ned i form av nederbörd strävar efter att ta sig neråt med gravitationens kraft. En
del av vattnet färdas via avrinning till lägre marker ...

Vattnets kretslopp - Wikipedia

Vatten och beboeliga områden. Det flytande vattnets existens, och i mindre grad dess gas- och fasta former
är på jorden vitala för allt jordens liv.



3

VATTNETS FORM
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