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Tænk, hvis du fik chancen for at leve dit liv om og om igen?

Tænk, hvis du døde - men livede op igen i samme skikkelse, fordi din skæbne blev ændret i samme sekund?
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,
videregiverbudskabet 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 10 bedste romaner - og som årets roman af læsersitet
Goodreads medlemmer i kategorien ´historisk fiktion´ 2013.
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