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Livläkarens besök är en roman som skildrar en av de märkligaste och mest dramatiska episoderna i den
nordiska historien. Handlingen utspelar sig i Danmark på 1760-talet och berättar historien om den sinnessjuke
kung Christian, hans unga drottning och den tyske livläkaren Struensee. Denne vann kungens fulla förtroende
och hans drottnings hjärta, och han genomförde sedan en rad av den franska revolutionens idéer tjugo år i
förväg. Struensee är en i den långa raden av intellektuella som förförts av makten när han en gång fått en

möjlighet att gripa den. Äventyret slutade med förskräckelse. Den av Struensee illa behandlade adeln gjorde
uppror, fängslade honom och fick honom dömd till döden medelst stegling.

P O Enquist har skrivit en episk, mycket bildrik roman, som samtidigt tar upp de för honom så centrala
frågorna: hur ska intellektuella förhålla sig till makten; makt och sexualitet. Språket är öppet, lekfullt, fräckt.

Livläkarens besök är en av P O Enquists folkligaste romaner, i läsbarhet närmast jämförbar med
Magnetisörens femte vinter.
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