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Eventyret om Ringen J.R.R. Tolkien Hent PDF Forlaget skriver: Ondskabens Fyrste, Sauron den Store, har
taget alle Magtens Ringe i sin besiddelse. Med dem vil han kunne herske over Midgård, og mørket vil sænke
sig over alle levende væsner. Men én ring mangler for at gøre herredømmet totalt: Den ene Ring - Herskeren

over alle Ringe.

I en lille landsby i Herredet pålægger troldmanden Gandalf hobbitten Frodo Sækker en umulig opgave:
Ringen, som Bilbo har ladet gå i arv til Frodo, skal for alt i verden holdes skjult for Sauron og må

tilintetgøres på den ild, hvor den i sin tid blev støbt. I et sært følgeskab af Gandalf, Aragorn, Boromir,
Legolas, Gimli, Merry, Pippin og Sam Gammegod - Frodos tro følgesvend - begiver Frodo sig af sted på en

farefuld færd mod Mordor for at smide Ringen i revnerne af Dommedagsbjerget.

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) var britisk forfatter og sprogforsker. Tolkien blev født i Sydafrika,
gjorde tjeneste under 1. Verdenskrig og fungerede fra 1925 som professor i old- og middel-engelsk ved
Oxford University. Tolkien var en kapacitet på sit felt, men hans berømmelse hviler på den fantastiske

romankreds om eventyruniverset Midgård. Hobbitten blev lanceret som en børnebog, men trilogien Ringenes
Herre rørte alle aldersgrupper. I Danmark blev Ringenes Herre en kultbog i 1970´erne, og værket fik i
begyndelsen af 2000 fornyet popularitet i forbindelse med den newzealandske instruktør Peter Jacksons

vellykkede filmatisering.

Både Ringenes Herre og Hobbitten er udkommet som lydbog hos Gyldendal Lyd. Lydbogen er indlæst af
Torben Sekov (f. 1946). Torben er skuespiller og uddannet ved Odense Teater. Torben Sekovs dybe stemme
har gjort ham til en populær lydbogsindlæser og tegnefilmsdubber. Han har indtalt mere end 600 lydbøger i

årenes løb - heriblandt Ringenes Herre og Hobbitten.
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