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Forlaget	  Etcetera	  kan	  nu	  præsentere	  en	  af	  Frankrigs	  helt	  
store	  kvindelige	  forfa7ere:	  Véronique	  Ovaldé,	  hvis	  
særegne	  poe>ske	  og	  eventyrlige	  fortælleunivers	  har	  gjort	  
hende	  >l	  en	  af	  de	  mest	  læste	  forfa7ere	  i	  disse	  år.	  
	  	  
I	  Fugleliv	  er	  handlingen	  ligesom	  i	  flere	  andre	  af	  Ovaldés	  
romaner	  hensat	  >l	  et	  my>sk	  og	  ekso>sk	  Sydamerika.	  Her	  
møder	  vi	  Vida,	  som	  er	  giI	  med	  den	  rige	  forretningsmand	  
Gustavo	  og	  bor	  i	  en	  arkitek7egnet	  villa,	  der	  slår	  revner.	  
Vi	  møder	  Paloma,	  deres	  20-‐årige	  da7er,	  som	  ikke	  kan	  
udholde	  forældrenes	  polerede	  liv	  og	  er	  stukket	  af	  
sammen	  med	  sin	  kæreste.	  Vi	  møder	  Palomas	  kæreste,	  
gartneren	  Adolfo,	  som	  er	  vokset	  op	  i	  den	  vilde	  bjergby	  
Irigoy,	  hvor	  også	  Vida	  er	  fra.	  Og	  vi	  møder	  den	  melankol-‐
ske	  overbetjent	  Taibo,	  som	  så	  gerne	  ville	  have	  gået	  på	  
universitetet	  og	  læser	  bøger	  krøbet	  sammen	  bag	  ra7et	  i	  
sin	  poli>bil.	  Det	  er	  ham,	  der	  bliver	  >lkaldt,	  da	  Vida	  og	  
Gustavo	  eIer	  en	  ferie	  opdager,	  at	  nogen	  >lsyneladende	  
har	  boet	  i	  deres	  hus,	  mens	  de	  har	  været	  væk.	  	  
	  
De	  fire	  personers	  historier	  fle7es	  i	  Ovaldés	  melankolsk-‐
humoris>ske	  skrives>l	  sammen	  >l	  en	  storslået	  fortælling	  
om	  forholdet	  mellem	  mænd	  og	  kvinder,	  mødre	  og	  døtre,	  
og	  om	  at	  gøre	  sig	  fri	  af	  sociale	  og	  familiemæssige	  bånd.	  

Véronique	  Ovaldé	  (f.	  1972	  i	  en	  
forstad	  >l	  Paris)	  debuterede	  i	  år	  
2000	  og	  har	  siden	  udgivet	  o7e	  
romaner,	  flere	  af	  dem	  prisbeløn-‐
nede.	  Hendes	  bøger	  er	  solgt	  >l	  
udgivelse	  i	  15	  lande,	  bl.a.	  England,	  
Tyskland,	  Finland,	  Kina	  og	  Indien.	  	  
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