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Macbeth Jo Nesbø Hent PDF Jo Nesbøs hæsblæsende og dystre nyfortolkning af William Shakespeares
verdensberømte drama indlæses af Bent Otto Hansen, som er en af landets mest benyttede og anmelderroste
lydbogsindlæsere. Han har indlæst bl.a. Dostojevskijs Idioten og Kældermennesket, Hemingways Hvem

ringer klokkerne for, Stefan Zweigs Skaknovelle samt nyere bestsellere af Morten Ramsland, Dan Brown og
altså Jo Nesbø.

Jo Nesbø har med "Macbeth" skrevet en intens og psykologisk thriller, der både omhandler de dunkle afkroge
af menneskets sind og forbrydelser i en mørk og korrupt storby i 1970’erne.

Læseren følger Macbeth, en af politiets dygtigste og mest anerkendte betjente. Han er kendt for sin
handlekraft og indsigt i den kriminelle underverden. Under den ambitiøse overflade kæmper Macbeth dog
med sine helt egne problemer. En dyster fortid og et korrumperet sind præget af hallucinationer og paranoia

æder sig langsomt ind på Macbeths kamp for magt.

Lighederne mellem Macbeth og Harry Hole er slående. I starten er de begge helte men ender med at blive
fordærvede. De vil have det hele for sig selv og går efter magten.
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