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mellem fantasi og virkelighed.

Kaptajn Nemos bibliotek er fortællingen om et familiedrama i 40'ernes Sverige. Ved et uheld bliver to drenge
forbyttede på fødegangen i Bureå, 1934. Efter 6 år opdages misforståelsen, og drengene må vende tilbage til

deres rigtige forældre. Det bliver skæbnesvangert for alle de involverede: for fortælleren der må se sig
erstattet af den anden dreng Johannes, for Josefina som de begge ser som deres mor og for plejebarnet Eva-

Lisa. For at håndtere situationen søger fortælleren tilflugt hos Kaptajn Nemo, der bliver en hjælpsom vejleder.

Per Orlov Enquist, født 1934 i Västerbotten, er en af Nordens mest fremtrædende og internationalt
anerkendte forfattere. Han er primært kendt som prosaist, men har også udmærket sig som dramatiker. Enquist
slog igennem med romanen Magnetisørens femte vinter (1970), der efterfølgende blev filmatiseret, og han har
siden modtaget et utal af priser deriblandt Nordisk Råds litteraturpris. Han vandt for alvor indpas i Danmark
med Livlægens besøg (1999), der blev den mest solgte roman i både 2000 og 2001, og er senest udkommet

med Bogen om Blanche og Marie (2005) og Et andet liv (2008).
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