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Fysisk vold er én ting og relativt let at få øje på, i modsætning til psykisk vold, som ødelægger mennesker
langsomt og umærkeligt indefra.

Man kan ikke se ondt i maven og ar på sjælen.

Hvordan man kan tage fornuften med, når man vælger en kæreste og især, når man vælger at blive sammen
med dem... for hvordan føles det egentlig? Og når man opdager, at det ikke føles rart – hvordan kommer man

så ud ad forholdet?

Trolde kan fx være alkoholikere, narcissister, manipulatorer eller store egoister, ikke til at stole på og alt
muligt andet i forskellige grader. Pointen er, at det ikke er rart at være sammen med dem i længden. Det er

svært at komme væk og nærmest umuligt for omgivelserne at forstå.

Læserne siger:

»Du beskriver uhyggeligt præcist følelserne, men også hvad det er der sker - så det står fuldstændig
krystalklart for mig nu. Du aner ikke, hvilken lettelse det er, hvor taknemmelig jeg er.«

»Fremragende og genkendelig beskrivelse af psykopaten. Jeg kunne godt tænke mig at vise den til den
børnesagkyndige i Statsforvaltningen. De er ved at begå ´mord´ på min familie.«

»Hun rammer plet så det hviner ..... Èn af de få beskrivelser, der beskriver virkeligheden som den er i forhold
som disse ...«

»Jeg er i gang med at læse bogen og jeg må indrømme at den rammer hårdt! Du beskriver jo alt det, jeg har
været udsat for. Og den stikker mig dybt i hjertet.«
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