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Man sluger Et andet liv som en roman. I virkeligheden er det P.O. Enquists livshistorie. Der er ikke et usandt
ord i bogen. Men den er skrevet i 3. person - ´Han´ er identisk med P.O.E. - og med en sans for beskrivelse og

spænding, der føles som en dannelsesroman.

Det hele begynder i Nordsverige, hvor ´han´ vokser op i et strengt kristent samfund, der ser alkoholdjævelen
som den største af alle djævle. Men han vokser ud af landsbyen, bliver en lovende højdespringer og forfatter
med stor international succes. Og blandt meget andet bliver han næsten en dansk forfatter, bosat i København
i mange år, og ophavsmand til en af Det Kongelige Teaters største publikumssucceser, Fra regnormens liv.
Det er i denne periode, en personlig krise vokser frem, og barndommens djævle får tag i ham. Den 6. februar

1990 begynder et nyt liv.

»En rig, generøs bog, et levnedsløb, en lidelsesvej, der kalder på opmærksomhed og medleven.«
- Jyllands-Posten.

 »En digters store fortælling om at rejse tilbage og bjerge sig selv og hele sin historie. En fortælling fuldt på
højde med de andre i forfatterskabet, lige så pinefuldt afslørende og diskret tildækkende. Måske lidt mildere

end forgængerne, mere rundhåndet.«
- Politiken
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