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- En sak förstår jag inte. Du som bodde i paradiset, Miqi. Du som var med att bygga den nya världen.
Vad gör du här då, alldeles ensam? Miqi lever i Otopia, hon är med och bygger den nya världen. En rättvis
värld utan egendom, utan pengar, utan våld och kriminalitet.
Alla delar på det arbete som behöver göras, alla barn är allas. Och alla kan välja att dö utan lidande. Eftersom
alla vet vad som ledde fram till de stora katastroferna som utplånade resten av mänskligheten, så förstår alla att
man måste följa Reglerna. Men Miqi möter en hon inte borde möta. Och hon ställer de förbjudna frågorna:
Finns det en mur runt paradiset? Och vad finns i så fall på andra sidan muren? Spännande, tankeväckande
roman av Augustprisbelönta Per Nilsson!
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