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Når enden er god, er alting godt Per Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: »De lettiske folkeeventyr skiller sig
ud ved deres brillante fantasi og magi. De folkeeventyr, som forskere har udpeget som nogle af de ældste, bør
fremhæves især på grund af deres arkaiske verdenssyn samt elementer af mytologi og overtro. Andre eventyr

overrasker med deres vid og opfindsomhed. En særlig genre er de lange eventyr, der nærmest kan
sammenlignes med legender. Disse eventyr er så nervepirrende og fascinerende, at de kunne bruges som plot
til en Hollywood-eventyrfilm. Samtidig finder man i disse eventyr et etisk indhold, der favner vigtigheden af

balance og kærlighedens betydning på vejen gennem livet – uden disse to elementer, går det ikke.«

- Toms Treibergs, vært på det populære lettiske tv-program ´100 g kultur´ 

Forfatteren Per Nielsen har gendigtet 100 lettiske folkeeventyr på dansk og giver desuden læseren en
indføring i de lettiske folkeeventyrs tradition, indsamling og betydning for letterne i dag.

Det er første gang, at lettiske folkeeventyr præsenteres i bogform på dansk.
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