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William Shakespeares samlede værker 1-6 Bind 1 De to herrer fra Verona Trold kan tæmmes Henry VI, 1-3
Richard III Dette er første bind af seks planlagte, der skal blive til en komplet ny udgave af Shakespeares
skuespil på dansk. En del af hans skuespil har været oversat flere gange, men ikke siden 1870’erne er der
blevet foretaget en komplet oversættelse af Shakespeare til dansk. Oversætteren Niels Brunse, som allerede
har oversat næsten halvdelen af Shakespeares skuespil og fået mange lovord for det, har påtaget sig at fuldføre
rækken og dermed skabe en ny, komplet Shakespeareoversættelse til det enogtyvende århundrede. Gyldendal
vil udgive værket i seks bind, hvoraf det første er planlagt til udgivelse i efteråret 2010. For første gang vil
skuespillene blive ordnet kronologisk og ikke efter genrer – med de tidligste tekster først og de seneste tekster
sidst
BACH H. 72 bind: III: Nordens historie: 187 bind: IV: Verdens historie: 98 bind: V: Geografi. I: Religiøse
og moralske skrifter: 282 bind: II: Mytologi, sagn o. Der hersker usikkerhed om. og 2. dk fra alle tilmeldte
antikvariater. Rosenkilde og. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk. findbogen.

Til København. Henry Bruun: Dansk historisk bibliografi 1913-1942. og udvikling: Erik Rosekamp T. Der
også et stort udvalg i tysk, engelsk. Bind 1-6. Et 1. Tryk på søgning i menuen til venstre og søg derefter.
Kraks Blå Bog 1957. 600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore folkevandringer, den forne
gudelære, vore sæder og skikke samt vores nordiske mytologi 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.

