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Hvem ejer retten til byen? I New York, hvor alt bliver sat på spidsen,
er dette spændingsfyldte spørgsmål evigt aktuelt. Bogen tegner i
tekst og billeder et nuanceret portræt af mennesker og kvarterer i

New York – og ikke mindst af kampen for byen som et sted for alle.
»In Us We Trust«, står der på murene, og råbene fra newyorkerne
lyder i gaderne: »We are the 99 %«. Kapitel for kapitel kommer
newyorkerne i bogen selv til orde, hvilket giver et alsidigt og mere
kritisk portræt af den muskuløse metropol, de fleste af os kun kender

på overfladen. Bogen tager politisk stilling til det mulige
paradigmeskifte, som New York står midt i. Og netop fordi det
marginaliserede flertal af borgere holder af deres by, drømmer de
også om et andet New York. Det er med andre ord sink or swim

time!
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