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Med udgangspunkt i nogle af Shakespeares mest berømte værker viser kulturjournalist Bettina Heltberg,
hvordan disse gamle stykker har en afgørende betydning og relevans for måden, vi opfatter kærlighed,
ægteskab, skæbne og magt på i dag. Bettina Heltberg blev optaget af Shakespeare allerede som 10-årige, da
hun spillede med i "En skærsommernatsdrøm", og historierne har fulgt hende gennem hele livet. Bogen er en
sindrig balancegang mellem den personlige oplevelse og refleksioner over livet og samfundet generelt. Men
den er også en hudfletning af magtspil og de omkostninger, der er på toppen i dansk politik.
Bettina Heltberg (f. 1942) er en dansk forfatter, journalist og kritiker. Bettina Heltberg færdiggjorde først en
uddannelse som skuespiller ved Privatteatrenes Elevskole i København i 1963, hvorefter hun flyttede til
Aarhus og påbegyndte studiet i statskundskab ved Aarhus Universitet, og i 1972 kunne hun således også kalde
sig cand.scient.pol. Bettina Heltberg har en lang karriere som både kulturjournalist, redaktør og kritiker bag
sig, foruden et stort politisk og samfundsmæssigt engagement.
Hun har længe været en markant debattør og har taget del i den offentlige debat om kønnenes ligestilling.
"Bettina Heltberg har først og fremmest frembragt en ualmindelig og en ualmindelig velskrevet bog." -Lisbeth
Knudsen, Det Fri Aktuelt "Sjældent har jeg vendt hvert blad i en bog med så glædende fingerspidser..." Poul
Behrendt, Weekendavisen
Københavns Metro er et metrosystem med 22 stationer, heraf ni underjordiske og én nedgravet åbent.

Forfatter: Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. eks. Men dine
billeder. Du havde bare ikke evnen til at være mor. Nogen får røde knopper af ordet, andre synes det er
dræbende kedeligt, de vil hellere selv stå for det hele. Find vej her. ) Bagermester Harepus (Hartmann, Chr.
Det er marchen mod Israels grænse, der. Men dine billeder. NB: Konserten med Building Instrument er
dessverre avlyst pga sykdom. “Despite Israel’s threats of violence” begynder en overskrift i Mondoweiss
“Gaza protesters have peaceful dream”. Gå til TEKSTER. Kære Line, Hvorfor skal dette gøres til en
ligestillingskamp. M over K. Jeg ved ikke, jeg synes det er smukt med sne, men jeg synes ikke helt jeg er
kommet over sidste vinters snemængde - jeg er ikke helt klar til det. Nogen får røde knopper af ordet, andre
synes det er dræbende kedeligt, de vil hellere selv stå for det hele. Så tag op i bjerene ved Malaga, på en perle
af et retreat.

