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Magi og hekseri fra den romerske oldtid til middelalderen er en historisk fremstilling af de forestillinger, man
i den romerske oldtid og frem til slutningen af middelalderen gjorde sig om, hvad nogle mennesker kunne

udrette ved hjælp af overnaturlige kræfter. Det være sig enkeltpersoner eller heksenetværk.

I centrum af fortællingen står den forbudte brug af  onde magiske handlinger, som alle mennesker frygtede og
konstant følte sig truet af. Opfattelsen af, hvad der er sort og hvid magi, ændrer sig naturligvis over den mere

end 1000 år lange periode, som bogen omfatter. Fra det førkristne romerske samfunds forfølgelser af
udenlandske magikere over det kristne romerske samfunds forfølgelse af kættere og hedninge, hvis kultiske

handlinger bliver opfattet som dæmondyrkelse.

Endelig viser bogen, hvorledes et nyt heksebillede i løbet af 1440erne til 1486 fremstår i Centraleuropa med
store heksetræf med djævelen og alle hans dæmoner samt djævlepagtens tilbliven.

Det ny ved denne heksefremstilling er dels det lange tidsrum, den omfatter, dels at bogen indeholder citater
fra alle de vigtige kildetekster og endelig fra de kildesteder, hvor djævlenes seksuelle omgang med de

kvindelige hekse omtales.

Bogen er illustreret og er første bind af en samlet fremstilling af magi og hekseri i den vestlige verden fra
varulve i Rom til de sidste hekseprocesser i Tyskland og Skandinavien i slutningen af 1700-tallet.  
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