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Den 11. årige Lucas får en dag øje på en mørklødet og tilsyneladende skræmt dreng, som skjuler sig i et
gammelt hus. Lucas får sin storebror med ud til huset, hvor de møder den illegale immigrant Alí fra Marokko.

Han har været på en livsfarlig rejse. Mødet bliver af stor betydning for drengene og deres familier.

Moros en la costa indgår i serien Ficción Española, som henvender sig til unge og voksne læsere. Teksterne i
serien er inddelt i tre niveauer efter sværhedsgrad:

- Niveau 1: forudsætter 1 års spansk.
- Niveau 2 forudsætter 1 - 1 1/2 års spansk.
- Niveau 3 forudsætter 2 - 2 1/2 års spansk.

Til hver titel findes en Lærerens bog, der indeholder aktivitetsark, pædagogiske anvisninger og gloselister (fri
kopiering). Teksten er indtalt på cd.
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