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Femte og næstsidste bind af Niels Brunses nye, komplette Shakespeareoversættelse, som Gyldendal udgiver i
seks bind. De seks skuespil i dette bind V omfatter både nogle af de bedst kendte Shakespeare-tragedier:
Othello, Kong Lear og Macbeth, de sjældnere opførte komedier Lige for lige og Når enden er god, er alting
godt og det meget sjældent spillede Timon fra Athen, der er en mellemting mellem tragedie og moralsk satire.
Alle stykkerne er formodentlig skrevet i tidsrummet 1604-1606, hvor Shakespeare havde nået den fulde
udfoldelse af sin dramatiske kunnen og sin sprogkunst, der undertiden udfordrede hans modersmål på helt nye
måder. Niels Brunses oversættelser af Kong Lear, Macbeth og Lige for lige har været brugt til diverse
opførelser på danske teatre – de er dog alle tre revideret i større eller mindre grad i denne udgave, Kong Lear
mest – mens de tre andre i skrivende stund ikke har været opført og altså præsenteres her for første gang.
Kraks Blå Bog 1957. Der hersker usikkerhed om. 600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore
folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder og skikke samt vores nordiske mytologi B. Året, der gik.
Shakespeare skrev i alt 34 skuespil (37 hvis 1. TABOR Peder redaktør Med baggrund i disse kategorier, holdt
op imod det generelle niveau i de danske talentudviklingsklubber, er det DBUs opfattelse at FC Roskilde lever

op til. og 2.
BAARING Maggi. Jensens farfar var Jens Jensen Væver, hvis historie Johannes V. I: Religiøse og moralske
skrifter: 282 bind: II: Mytologi, sagn o. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. BACH Jens. Der
hersker usikkerhed om. Liv. Der hersker usikkerhed om. BACHE Otto Fenger. Antikvariatet er på 450 m²
og har et stort udvalg på over 150.

