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Herre. I de efterfølgende 60 år har J.R.R. Tolkien udviklet sig til efterkrigstidens måske største og mest
langtidsholdbare litterære fænomen med enorm betydning for hele fantasy- og rollespilsgenren. Ydermere har

Peter Jacksons monumentale filmatiseringer givet en ny generation uforglemmelige indtryk fra Tolkiens
verden af myter, eventyrskabninger, sange og sagn. HELTE OG HOBBITTER er den første danske bog, der
indkredser hele Tolkiens forfatterskab og dets fascinationskraft. Bogen er en kilde til indsigt i Tolkiens liv og

værk for både den garvede Tolkien-læser og for den, der endnu har hans forfatterskab til gode. ***
"Fortræffelig, indfølende, øjenåbnende ... en inspirerende introduktion til et inciterende forfatterskab." Bo

Tao Michaëlis, Politiken "Jakob Levinsen skriver skarpt og kyndigt, og han stiller krav om både skarphed og
kundskab til sin læser, hvem han så også kræser op for ... Bliver man så klogere af alt det her? Ja, for fa’en.

Meget." Jan Hedegaard, Berlingske
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