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BESKRIVNING

Ärlig och snäll. Det var ledorden i Annikas profil på nätdejtingsidan. Hon ingav också ett övrigt första
intryck som underbyggde det här älskvärda mottot på olika sätt. Annika var dessutom snygg och charmig
och Håkan kastade sig in i ett förhållande med henne. Efter något år fann han sig dock fast i en härva av
lögner, manipulation och ondska, som gjorde att han tänkte tillbaka på ordenärlig och snällmed en känsla
av att det var den mest kolossala ironi han någonsin hört. Författaren fick förstahandserfarenhet av en
relation med en kvinnlig psykopat, med störningarna narcissism och borderline. Relationen lämnade
honom bedragen, ruinerad, fysiskt och psykiskt utmattad och den höll sånär på att kosta honom
livet.Boken är viktig därför att många män lider i denna typ av relationer, utan att veta vad som drabbat
dem och som inte kan, vågar eller ens vill prata med någon om sin horribla situation. En del i detta är att
beteendet hos partnern är så till den milda grad märkligt att de fruktar att inte bli trodda.Detta är den bok
författaren själv önskar att han läst innan han drogs in i en spiral av ondska som han inte i sin vildaste
fantasi kunde föreställa sig och som inte står berättelsen om Dr Jekyll och Mr Hyde efter. Verkligheten
överträffar ibland dikten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ansedel Ingrid Snäll

Pris: 158 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Ärlig och snäll av Håkan Olofsson
(ISBN 9789163994395) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...

E-böcker - Bibliotek Familjen Helsingborg

Att vara snäll och vänlig får oss må bättre och gör att de som är runt omkring oss också mår bättre i sina
liv. Hjälp andra genom att hjälpa dig själv.

Jockiboi: "Är en ärlig och snäll människa ... - pontusinthehouse

Snäll och framåt att rida ut på både ensam och i grupp. Trafiksäker. Social och snäll i hanteringen. Mycket
ärlig på hinder. Ger en härlig ridkänsla.
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Ärlig och snäll
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