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Et andet liv Per Olov Enquist Hent PDF P.O. Enquist har med Et andet liv skrevet en selvbiografi i
romanform. Om opstigning, fald og frelse. I bogen fortæller han blandt andet om sit alkoholmisbrug gennem

de 15 år, han boede i København, og for hvordan han kom fri af det.

Lydbogen er indlæst af Jens Jørn Spottag, som er skuespiller og et jævnligt tilbagevendende ansigt på teater,
film og tv. Han er uddannet fra Odense Teaters Elevskole i 1983 og har siden oparbejdet en lang rolleliste på

blandt andet Aalborg Teater, Folketeatret og Betty Nansen Teatret.
 

"Der er afsnit i P.O. Enquists roman, som fortjener at blive klassiske i svensk litteratur (…) Mest ligner den en
udviklingsroman i tre akter, skrevet med Enquists sædvanlige fortælletekniske brillans og sans for

dramatik."  – Svenska Dagbladet
 

”En digters store fortælling om at rejse tilbage og bjærge sig selv og hele sin historie. En fortælling fuldt på
højde med de andre i forfatterskabet, lige så pinefuldt afslørende og diskret tildækkende” – Thomas Thurah,

Politiken
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