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HELENA uppfyller en gammal dröm när hon och hennes man köper
en liten gård i Norrland för att driva ett hotell. Men äktenskapet
knakar i fogarna och snart är skilsmässan ett faktum. Kvar står

Helena med hotellet, en förlorad tillvaro och en olycklig tonårsdotter.

I "En sannolik historia" möts två olyckliga människor som upptäcker
att vi faktiskt kan ändra vårt sätt att se på tillvaron och att det finns

helt andra val att göra i livet än de vi kanske först tror.

"Jag sträckläser den, har svårt att sluta. En sannolik historia är en
roman om att våga gå vidare." DAGENS BOK

"En rak, varsam, närmast öm berättelse där återkommande vemod,
inkännande tankeflöden, krisyttringar och försvarsmekanismer samt
genomtänkta personporträtt och eskalerande spänning borgar för en

given sträckläsare." CORREN

"Kvar finns gehöret, den psykologiska skärpan, språket, allt det man



gillade med hennes tidigare böcker. "En sannolik historia" är otroligt
fin i sin vardaglighet." BOKHORA

"Alvtegen är den psykologiska laddningens mästarinna."
VÄSTERVIKSTIDNINGEN

"Jag tror på Alvtegen, och det gör jag för att hon så uppenbart tror på
sin egen berättelse. Hon tror dessutom på människans till synes
oändliga chanser att börja om och göra rätt." UPPSALA NYA

TIDNING

"Denna mångbottnade roman är ett mycket bra bevis på en
författares förmåga att skildra människans psykologi på ett

underhållande och fängslande sätt. Och se, det behövdes inte ett enda
blodigt mord för att få mig att sitta som klistrad med boken i hand."

BORÅS TIDNING

"Med osviklig känsla för det djupt mänskliga målar Karin Alvtegen
lågmält upp vad kärlek, svek, konflikträdsla, fördomar och
förtroenden kan göra med människor." PAUSOMBORD
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