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Hverdagens Psykopater 2 Henrik Day Poulsen Hent PDF Hvordan er hverdagen med en psykopatisk mand for
kvinden ved hans side? Det får vi udfoldet i fem barske fortællinger fra kvinder, der er mærket for livet af

mødet med disse mænd. Vi møder den charmerende men manipulerende ægtemand, alkoholikeren,
børnemisbrugeren, ludomanen og hustrumishandleren. Alle er de mænd, der ifølge WHO’s officielle

definition har psykopatiske træk. Med tråde tilbage til barndommen fortæller kvinderne, hvordan de lod sig
vikle ind i farlig forhold, der skulle viste sig særdeles svære at forlade igen. Men det lykkes for dem alle, så
deres historier står også som inspirerede vidnesbyrd for andre kvinder i samme situation. Mens forfatter

Katrine Krebs med stor indlevelse gengiver kvindernes smertefulde fortællinger, analyserer og kommenterer
speciallæge Henrik Day Poulsen hver af de fem autentiske historier. Henrik Day Poulsen har skrevet flere
bøger om personer med karakterafvigende træk. I denne bog har han et efterskrift om generelle træk ved
forhold præget af fysisk vold, psykisk terror eller seksuelle overgreb. ’Hverdagens psykopater 2: ofrene

fortæller’ er en revideret udgave af de to forfatteres bog ’Kvinder der lever farligt’ (Documentas, 2008). De
nervepirrende fortællinger giver en gysende indsigt, mens den faglige del forklarer mekanismer og viser vejen

til frigørelse.
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hans side? Det får vi udfoldet i fem barske fortællinger fra kvinder,
der er mærket for livet af mødet med disse mænd. Vi møder den
charmerende men manipulerende ægtemand, alkoholikeren,

børnemisbrugeren, ludomanen og hustrumishandleren. Alle er de
mænd, der ifølge WHO’s officielle definition har psykopatiske træk.
Med tråde tilbage til barndommen fortæller kvinderne, hvordan de
lod sig vikle ind i farlig forhold, der skulle viste sig særdeles svære
at forlade igen. Men det lykkes for dem alle, så deres historier står

også som inspirerede vidnesbyrd for andre kvinder i samme
situation. Mens forfatter Katrine Krebs med stor indlevelse gengiver
kvindernes smertefulde fortællinger, analyserer og kommenterer



speciallæge Henrik Day Poulsen hver af de fem autentiske historier.
Henrik Day Poulsen har skrevet flere bøger om personer med
karakterafvigende træk. I denne bog har han et efterskrift om

generelle træk ved forhold præget af fysisk vold, psykisk terror eller
seksuelle overgreb. ’Hverdagens psykopater 2: ofrene fortæller’ er
en revideret udgave af de to forfatteres bog ’Kvinder der lever

farligt’ (Documentas, 2008). De nervepirrende fortællinger giver en
gysende indsigt, mens den faglige del forklarer mekanismer og viser

vejen til frigørelse.
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