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S K Ö N L I T T E R AT U R M A S S O L I T  F Ö R L A G

Vinnare av Costa Novel Award. 
Utsedd av New York Times till 
en av de 10 bästa böckerna 2013
Tänk om det finns andra chanser. På riktigt. Och tredje chan-
ser. Tänk om du har ett oändligt antal chanser att leva om ditt 
liv. Skulle du till slut kunna rädda världen från ett oundvikligt 
öde? Skulle du ens vilja?

En kall vinterdag 1910 föds Ursula Todd. Hon är tredje 
barnet till en rik engelsk bankir och hans fru. Tragiskt nog dör 
hon innan hon hinner ta sitt första andetag.

En kall vinterdag 1910 föds Ursula Todd. Hon ger ifrån sig 
ett kraftfullt skrik och påbörjar ett minst sagt ovanligt liv. För 
hon dör gång på gång, på många olika sätt.      

Historien har stora planer för henne. Inget mindre än civi-
lisationens öde ligger i hennes händer.

Kate Atkinson leker med tiden och historien på ett uppfin-
ningsrikt och gripande sätt i Liv efter liv. Det är en andlöst 
hisnande och djärv berättelse.

KATE ATKINSON föddes 1951 i York och bor nu i Edinburgh. 
Hon har varit en kritikerrosad, internationellt bästsäljande för-
fattare sedan hon 1995 gav ut sin första roman, I museets dolda 
vrår, som belönades med priset Whitbrook Book of the Year. 
Hennes nya roman Liv efter liv vann Costa Novel Award 2013. 
Den var också en av de nominerade till Baileys Women’s Prize, 
till Waterstones Book of the Year och till Walter Scott Prize. 

Läs mer på kateatkinson.co.uk.

Skulle du vilja 
leva om livet – gång 
på gång – tills det 
äntligen blev rätt?
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