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Muren er faldet og jeg sidder fast Holly-Jane Rahlens Hent PDF Forlaget skriver: En rørende, usentimental og
dybsindig kærlighed-ved-første-blik roman om det tilfældige møde som forandrer alt for altid - spejlet i den

historiske virkelighed omkring murens fald.November 1989.

To uger efter murens fald sætter 16-årige Molly sig ind i den berlinske S-bahn. Hun har kurs mod Østberlin,
mod sin afdøde mors barndomshjem. Det er en mission, hun har udsat til det sidste, men om to dage flyver
hun tilbage til New York, da det ikke er lykkedes hende at falde til i Berlin. I toget møder hun den østtyske,
skuespilelev Mick, som er henrykt over at møde en ´ægte´ amerikaner. Fire timer tilbringer de sammen, fire
timer som gør det klart for dem begge, at der stadig er flere usynlige mure, som mangler at falde - ikke mindst

i dem selv.

Pressen skriver:
»Har man sovet i tysktimen - og det har Molly: Hun har sovet dybt, den aften og nat Muren falder - så er der

hjælp at hente her. For den, der ikke kender Berlin, er bogen en øjen- og stemningsåbner.«*****
- Politiken

»Det er en forunderlig roman, der i fortalt tid varer to timer. Men hvilke to. Lige til at blive helt ude af sig
selv af!«

- Skolebiblioteket, nr. 10 

»Muren er faldet. Og jeg sidder fast er en helt fantastisk bog, da den tager udgangspunkt i en vigtig historisk
begivenhed og dagene efter ... Jeg kan kun varmt anbefale bogen!«

- boggnasker.dk

»Dette er noget i retning af drømmen af en bog. Alt falder på plads efter  oceaner af styrtdykkende
fortrædeligheder, hvor man undervejs - som læser - døjer med vejrtrækningsproblemer om begivenhedernes

udvikling.«
- Bogmagasinet 
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