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Heksenes forsvarere Jan Guillou Hent PDF I 1667 mødes en fantasifuld pige og en nidkær præst i en landsby
i Sverige. Det bliver startskuddet til en psykisk epidemi, der sender over 300 mennesker i døden – dømt som

hekse.
Jan Guillou følger i sin historiske reportage sporene fra heksenes bål frem til vore dage, og han genfinder de

massepsykologiske mekanismer bag hekseprocesserne i sager om djævelske pædofilisekter og falske
incesterindringer, hvor psykologer og terapeuter har overtaget landsbypræstens rolle. Konklusionen er ikke

opmuntrende: Tilsyneladende har vi intet lært af historien.

Det er en djævelsk god bog, Jan Guillou har skrevet om 1600-tallets svenske hekseprocesser.
Steffen Heiberg, Politiken

Det er uhyggelig, rystende - og medrivende læsning. Fordi det er en barsk indsigt i massehysteriets anatomi -
dengang og nu.

Holger Ruppert, B.T.

Guillou kan sit journalistiske kram. Det er spændende som en af hans romaner at læse ""Heksenes
forsvarere"", og hans påstand om lighederne mellem før og nu bør mane til eftertanke.
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