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LUKIAN FRA SAMOSATA i Syrien levede fra omkring 120-180 e.v.t. Han forfattede en lang række tekster
af forskelligartet karakter og tilhørte gruppen af tænkere bag den såkaldte 'anden sofistik'. Lukians tankegang
er skarp og kritisk, og han har en spids og satirisk pen, som han ofte benyttede til at spidde tidligere tiders

tænkere samt samtidens religiøse og politiske magtelite med.

Et fint eksempel på Lukians kritiske indstilling til filosoffer og hans underholdende, men nærmest respektløse
omgang med religiøst materiale, findes i SAMTALER I DE DØDES RIGE, som hermed udgives i digital
form. Lukian skrev også en række dialoger med figurer fra den græske mytologi, hvor både guder og heroer

fremstilles som meget menneskelige.

SAMTALER I DE DØDES RIGE udgives nu for første gang som en digital udgave af Lyder Christian
Sangens oprindelige danske oversætter fra 1803 med søgbart indeks og udvidede anmærkninger.
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