Pressemeddelelse
Filosofi i hobbithøjde
Ringenes Herre har været et kultfænomen i mere end et halvt århundrede.
Den episke fantasyfortælling fascinerer med sin kamp mellem det gode og
det onde. Men bøgerne har mange flere dybder. Ringenes Herre og filosofien graver dybt ned i Tolkiens univers, giver stof til eftertanke for selv de
største fans, og forbinder fantasy-verdenen med filosofien.
Med blockbuster-filmatiseringerne af Ringenes Herre fik Tolkiens bøger med ét millioner af nye
fans verden over. Og med Amazons tv-serie om Midgård på vej tyder intet på, at den magiske
fortælling om hobbitter, orker og troldmænd vil dale i popularitet lige foreløbig.
Tolkien så ikke kun sine bøger som spændende underholdning; tværtimod håbede han, at de ville
»anspore til god moral i denne virkelige verden«.
Hvad er så god moral, og hvordan skal vi kunne lære den af en fantasyhistorie? Det giver en
række filosoffer og akademikere deres bud på i Ringenes herre og filosofien, hvor de undersøger
de dybereliggende problemstillinger, som Ringenes Herre kommer ind på, herunder:
•
•
•
•
•

Er det muligt at bruge magt over andre til noget godt?
Bør vi lære at se døden som en gave?
Truer vores teknologiske fremskridt det, der gør os til mennesker?
Kan ting gøre os lykkelige?
Er det moralsk forkert at opgive håbet?

Tænd op i hobbitpiben, spænd sværdbæltet, spis en bid lembas og gør dig klar til en episk rejse.
Med denne bog som guide vil du blive ført dybt ind i både Midgård og menneskesindet.
Gregory Bassham underviser på King’s College i Pennsylvania og har specialiseret sig inden
for juridisk filosofi og kritisk tænkning. Han har været redaktør på flere bøger om filosofi og
litteratur, heriblandt Harry Potter og filosofien, der udkom på dansk i 2017.
Eric Bronson har en ph.d. i filosofi og underviser på Humanities Department ved York University i
Toronto. Han er forfatter og redaktør på flere bøger.
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