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Hvem var Shakespeare?

Hvad er dramaernes dybere budskaber?

Kan gåden løses, og hvad vil det kunne betyde?

Shakespeare har fascineret og inspireret i mere end 400 år - og gør det fortsat med uformindsket styrke.
Dramaerne er stadig de mest spillede i verden. Shakespeare har suverænt fremvist den menneskelige
psykologi på scenen - fra vidunderlig humor over tragedier og mørke afgrunde til de sublime højder af
storhed. Shakespeare Mysteriet er ikke en traditionel bog om Shakespeare. Vi bliver ført tilbage til

sprængfarlig politik, til skjulte koder, hemmelige broderskaber, frimureriets barndom, Den Gyldne Hjelms
Riddere og farefulde projekter i hjertet af den nordeuropæiske renæssance. I centrum af aktiviteterne lyser et
strålende geni, assisteret af en kreds af dygtige, visionære fornyere. Lige så fascinerende Dan Browns Da
Vinci Mysteriet og andre bøger er, lige så forbløffende er mysteriet om Shakespeare. Og det er vel at mærke

ikke fiktion, men en virkelig skattejagt og løsningen på en gåde fra det virkelige liv. Vi føres ud på en
eventyrlig rejse, som ændrer vores syn på historien, på nutiden - og sikkert også på fremtiden.

"En diskussionsfakkel af en Who´s (not) Who? fra renæssancens England. Bogens første kapitler udgør en
glimrende introduktion til mysteriet om William Shakespeare. De mange flotte illustrationer er en sand

berigelse."

Petter Amundsen, medforfatter til bogen Expedition Shakespeare (Organisten).
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så forbløffende er mysteriet om Shakespeare. Og det er vel at mærke
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