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Kate og Rosemary Libby Page Hent PDF Energien, lydene og den vidunderlige mangfoldighed i bydelen
Brixton, i London, springer op fra siderne i Libby Pages livsbekræftende roman om storbyliv og venskab.

Romanen er solgt til 20 lande og røg direkte ind på bestsellerlisten ved udgivelsen i England. Rosemary er 86
år og har boet i Brixton hele sit liv. Nytilflyttede Kate er 26 og føler sig alene. Da Kate får til opgave at
dække lukningen af den lokale udendørs swimmingpool for en lille lokalavis, møder hun blandt andre
Rosemary, som svømmer i poolen hver dag. Kate opdager til sin overraskelse, at der eksisterer et tæt

sammenhold bag storbyens til tider kaotiske og upersonlige overflade, og snart bliver hun selv en del af et
fællesskab, der kæmper for at bevare poolen, og ud af fællesskabet spirer også et venskab, der forandrer alting

for både Kate og Rosemary …
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