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Pelle er en af Europas førende skulptører og Maja er en mislykket kunstner. De bor på Hjortholmen. Et
eftertragtet paradis fra 1700-tallet med sommerslot, dådyr, orangerier og historiske labyrinter.

Men hvor smukt det end er, er Maja ved at blive desperat over deres liv der. Så hun bestemmer sig for at starte
en svømmeskole for voksne. Der kommer kun tre tilmeldinger. Den 19-årige Alex, som er sportsfanatiker,
Jens, en melankolsk gartner og den ensomme kulturjournalist Karin. De bliver i 2 uger, og det kommer til at

forandre alles liv fuldstændigt.

Emma Hambergs første roman, som er udgivet i Danmark, er feel good romanen Brunstkalenderen, der er nået
ud til et stort publikum i Danmark.

Anmeldelser:

»Romanen er velskrevet og fin og sårbar, og viser lidt om at man skal kunne dykke for at flyde ovenpå.
Dejlig uforpligtende og varm læsning.«

- Femina

»En varm og sød historie som er drønhyggeligt selskab.«
- Søndag
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