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"Uovervindelig" er forfatter A. C. Andersens svar til Shakespeare. Handlingen foregår i det gamle

Konstantinopel, men den politiske scene trækker tråde til Danmark anno 1900. Her er både kærestepar, der
foregøgles af hinanden, og fædre der med ét øje på magten og et andet på børnene forsøger at styre byen med

hård hånd. Magt og kærlighed brydes med hinanden, men kærligheden vinder – som den bør.

A.C. Andersen, Anders Christian Andersen, 1874-1928, dansk forfatter, levede et lykkeligt barndomsliv som
vogterdreng i Vendsyssel. Her fik han det intime kendskab til naturen, som præger hans bøger, og han

indtager en vigtig og smuk plads inden for dansk hjemstavnsdigtning. Hans menneskeskildringer er dybe og
indtrængende, båret af en ægte medfølelse og stærk harme over for al slags undertrykkelse og uret.
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