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Faldet for en psykopat …                                                          

I dag lever omkring 30.000 kvinder i et voldeligt forhold, og 
hjælpen og støtten til dem er desværre alt for mangelfuld. Dette 
psykologiske drama retter en vigtig spot på problematikken.  

Bestselleren Kærlighedens Lænker, er med sit stærke og 

vigtige tema om psykisk terror, manipulation og vold måske 
endda endnu mere aktuelt lige nu, end da den udkom første 
gang i 2009 på forlaget Lindhardt og Ringhof, hvor den solgte 
6000 eksemplarer på bare få uger. Den vil, i sin nyredigeret og 
opdateret udgave, med sikkerhed nå ud til endnu flere, da fokus 
og opmærksomheden på denne problematik, om at leve i et 
psykisk og fysisk voldeligt forhold, er yderst aktuelt. Derfor ser 
forlaget Three Leaves Publishing det som en vigtig mission at 

genudgive denne stærke bog med det grumme tema. Særligt 
fordi romanen rummer håb og mod til at bryde med den 
psykopat der terroriserer forholdet og gør ægteskabet eller 
forholdet til et mareridt der holder kvinden fanget i 
Kærlighedens Lænker.  

Beskrivelse: 

Kærlighedens Lænker er en stærk historie om et forfærdeligt og meget aktuelt tema. Forfatteren 

fortæller på indlevende og direkte vis om kvinden hvis forelskelse endte i et mareridt. Den perfekte 
mand Dina faldt for var psykopat, og langsomt men sikkert nedbrydes hun og holdes i et jerngreb i 
et ægteskab som er både nedbrydende og destruktivt. Manden Jess dominerer forholdet og nedgør, 
manipulerer og piller den ellers stærke kvinde ned, bid for bid. Løgne, ydmygelse og vold af 
psykisk og fysisk karakter udgør hverdagen for Dina. Alt for sent i ægteskabet går det op for Dina, 
hvad det er hun er fanget ind i, og at manden hun elsker og ser op til, snyder, lyver og bedrager. 
Hun holdes nede med trusler og ydmygelser, og Jess’ manipulation. Hun spindes ind i et spind af 
løgne, angst og bedrag, og finder først viljen til at ville ud og væk, da volden og terroren for alvor 
også rammer hendes søn. Det er en fortvivlet og desperat kamp for at tro på sig selv og finde støtte 

og mod til at kæmpe sig fri af de lænker der strammer og holder hende hos Jess. Men der ER håb! 
Og den støtte og hjælp der kommer til Dina, er fra en noget uventet kant…  
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“… Udenfor var vejret råt, intetsigende og mørkt. Vinden hylede om hushjørnerne og gav 

genklang i mit hoved. Jeg sank. Den velkendte frygt krøb ind over min tynde, stive krop. 

Indvendigt tiggede jeg desperat om, at han ikke skulle blive vred. Forsøgte at gøre alt for at 

berolige ham, mens mit hjerte dunkede hårdt og tungt under mit brystben. Mine hænder var 

kolde, og min hals føltes trang og tør. Foran mig stod min danske mand.  

Mine vagtsomme øjne var fæstnet på hans hænder, der gestikulerede rundt i luften. Hans 

næsten sorte, krøllede hår var fugtigt, udtrykket i hans ansigt mørkt og de flakkende 

stikkende øjne så ikke på mig. Hans overlæbe havde fået det velkendte mærkelige drag, 

som altid kom om hans mund, når han løj, og det rykkede svagt i hans arme, mens han stod 

uroligt og vippede på benene. Stor, tung og robust.  

Jeg sansede faren i den tykke, elektriske luft mellem os og forsøgte at gøre alt, hvad jeg 

kunne for at dæmpe ham. Der var ikke kærlighed i det gråblå blik, han stirrede på mig med.  

Som sædvanligt måtte jeg forsøge at bruge list for at få de oplysninger ud af ham, jeg ville 

have, og som jeg følte var helt normalt at en kone fik. Derfor strammede jeg mig gevaldigt 

op og trak vejret dybt og anspændt.  

”Hvad er der blevet af din løn? Det er tredje måned i træk, du siger, at der er sket en fejl ved 

overførslen, men jeg har stadig ikke set en krone! Hvordan skal vi så betale vores regninger? 

Hvad med mad? Og pantefogeden?” sagde jeg med en spag stemme, bange som jeg var. Jeg 

kunne selv høre, hvad jeg var blevet reduceret til: en frygtsom og angstfuld pige som var 

psykisk kuet. Og jeg foragtede denne pige. Foragtede min egen rædsel og følte mig 

hjælpeløs over, at han benyttede sig af, at han var tre gange så stor som mig og skøjtede 

over alvoren og trængte mig op i en krog.  

Han kiggede på mig et kort øjeblik, strøg hånden gennem det krøllede hår og skar en 

ondskabsfuld grimasse.  

”Brok, brok, brok ... altid dette forbandede brokkeri Kan du ikke bare holde din kæft! 

Forbandede so. Du tror altid, at jeg lyver?” brølede han mod mig. Så trak han sit trumfkort 

op. ”Du kan jo bare ringe til mit arbejde og spørge!” sagde han hånligt, for han vidste alt for 

godt, at det ville jeg netop ikke gøre. Ville ikke vise hans arbejdsplads, hvordan vi havde det 

ved at ringe for at tjekke ham.  

Desuden var jeg vel egentlig bange for at blive bekræftet i min mistanke…” 


