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På en kold vinteraften i 1910 fødes Ursula Todd – men hun dør, inden hun har taget sin første vejrtrækning.
På den samme kolde, snefyldte aften fødes Ursula Todd, sætter i et livskraftigt hyl og indleder et liv, som vil
blive mildest talt usædvanligt. For mens hun vokser op, så dør hun også gentagne gange på mange
forskellige måder. Det er tydeligt, at historien (og Kate Atkinson) har planer med hende: på Ursulas skuldre
hviler intet mindre end civilisationens skæbne.
Kate Atkinson tager sin læser med på en svimlende og opfindsom litterær rejse, hvorunder hun, som altid,
videregiver budskabet om, at der selv i livets mørkeste øjeblikke findes glimt af lys.
Liv efter liv er kåret af New York Times som en af årets 5 bedste romaner – og som årets roman af
læsersitet Goodreads medlemmer i kategorien ’historisk fiktion’ 2013.
Kate Atkinson (f. 1951) debuterede med romanen Bag kulisserne i 1995 og har siden skrevet en lang række
romaner, bl.a. serien om detektiven Jackson Brodie, i hvilken hun tilføjer krimigenren sit meget personlige
præg. Hun er en af Englands bedst sælgende forfattere, og Liv efter liv er solgt til udgivelse i 26 lande. Hun
bor i Edinburgh.
Det skriver andre om bogen:
”… En enestående forfatter (…) Dette er hendes mest ambitiøse og mest rørende roman til dags dato.”- The
Guardian
”Virkelig fremragende (…) dette er en af de sjældne bøger som du, helt i tråd med hovedpersonen Ursula,
har lyst til at begynde på igen det øjeblik, du har læst den færdig.” - The Times
"Blændende, morsom, rørende … og dyb. Ganske enkelt en af de bedste romaner, jeg har læst i dette
århundrede” - Gillian Flynn, forfatter til Kvinden der forsvandt
Kate Atkinson
Liv efter liv
Oversat fra engelsk af Vibeke Houstrup
531 sider
Forlagets pris: 299,95 kr.
Udkommer 22. maj 2014
For yderligere information eller materiale er du velkommen til at kontakte mig.
Gyrith Ravn
Presseansvarlig
G.E.C. Gads Forlag A/S
Fiolstræde 31-33
1171 København K
Direkte 7766 6011
Mobil 2780 6011
www.gad.dk

