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En velskrevet tour de force af en YA-roman – En fortælling om skyld og uskyld, der blander elementer fra
Netflix’ populære fængselsserie Orange is the New Black med den psykologiske (ballet)thriller Black Swan.
Uden for muren danser Violet sig til tops i en benhård ballet-verden, da noget truer med at afsløre sandheden
bag hendes resultater.
Inden for muren sidder Amber, som har været i ungdomsfængsel så længe, at hun dårligt nok kan huske,
hvordan det er at leve et normalt liv. Og så er der Oriana, som kender til begge pigers allermørkeste
hemmeligheder. Oriana som dansede ballet, men døde kort tid efter hun kom i ungdomsfængsel… Hvad skete
der den aften, Oriana satte sig op imod Violets mobbere? Hvad skete der den fatale nat i ungdomsfængslet, der
ændrede alt? Muren omkring os er et overnaturligt, psykologisk drama om skyld og uskyld og den hårfine
balance derimellem – fængende fortalt af tre utroværdige fortællestemmer. Pressen skriver: »Prepare to be
Astounded!« - The Guardian »The wholly realistic view of adolescents meeting the criminal justice system is
touched at first with the slimmest twist of an otherworldly creepiness, escalating finally to the truly
hair-raising and macabre.« – Kirkus Reviews »In lyrical, authoritative prose, Suma weaves the disparate lives
of [the] three girls into a single, spellbinding narrative that explores guilt, privilege, and complicity with
fearless acuity.« – The Horn Book Magazine »Jeg kan helt klart anbefale den, hvis du kan lide romaner med

overnaturlige elementer og ballet. Den tager desuden også ting op som mobning og jalousi i forbindelse med
venskaber; altså ting, som mange teenagere kan relaterer til. Sproget er godt, og særligt Ambers fortælling
fungerer godt grundet brugen af beskrivelsen af fællesskabet og den kollektive bevidsthed […] Alt i alt
virkelig en god roman med masser af suspence. Når man læser romanen, forsøger man konstant at regne ud,
hvem der er uskyldig - hvis nogen er det! Det er svært at se, hvordan det hele hænger sammen: Hvem har
begået mord? Hvem er levende og død?« 8/10 stjerner, -Bogbotten »Min første tanke, efter at have læst din
roman, er at jeg ikke har læst noget lignende! På fin vis blander du fortid og nutid, virkelighed med det
paranormale, og den æstetiske balletverden med det grusomme fængselsliv. Det er en historie der er et total
mindfuck, og fik mig til at betvivle alle og enhver, samtidig med at jeg ikke kunne slippe bogen da jeg først
begyndte […] Det er en dyster, overraskende og virkelig god historie, og jeg ville ønske jeg stadig havde den
til gode.« - Louise H., Kære Dig »Tre unge pigers liv (og død) flettes sammen i denne spændende roman, der
har et lidt syret og overnaturligt tvist.
Til dig, der gerne vil have vredet hjernebarken […] Bogen er skruet virkelig godt sammen: Der er masser af
suspense, foruroligende stemning, og en overraskende slutning« -Johanne Elvers Madsen, Lektør
FAKTA OM BERLINMUREN af Berlingske Research. Herning Kommune har cirka 8300 ansatte. Der blev
malet færdigt på toiletterne, og der blev sat nye fluenet i. Historie.
Vi har derfor ikke længere adgang til vores eget byggeri. Tyskland er et land fuldt af attraktioner.
HusCompagniet har nu ændret alle låse i vores hus. Herning Kommune har cirka 8300 ansatte. De mange
enestående seværdigheder har en magisk tiltrækning på gæster fra hele verden. Så oprandt dagen, hvor vi
skulle afslutte arbejdsopgaverne.
Så oprandt dagen, hvor vi skulle afslutte arbejdsopgaverne. Vores borgmester er Lars Karup, og
kommunaldirektøren er Erik Hattens. Klyngefluer kan bekæmpes effektivt med den rette viden og de rigtige
midler. FAKTA OM BERLINMUREN af Berlingske Research. Seniorvolontører på tur. HusCompagniet
har nu ændret alle låse i vores hus. Herning Kommune har cirka 8300 ansatte.
Klyngefluer kan bekæmpes effektivt med den rette viden og de rigtige midler. På vores side kan De læse alt
om, hvorfor netop Deres ejendom er plaget Fuger omkring vinduer og døre. … Mød forfatterne til bogen
“Berlindk” og andre, der vilde med Berlin, til en hyggelig komsammen på Berlin Bar på Frederiksberg 15. =
bygherren indkalder entreprenørerne til en gennemgang af byggeriet senest ét år efter at byggeriet er afleveret.
Tilbage sidder vi med en yderst ubehagelig frygt for.

