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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.
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