
Fanget i en psykopats net
Hent bøger PDF

Henriette Dregaard Jensen

Fanget i en psykopats net Henriette Dregaard Jensen Hent PDF Henriette Dregaard Jensens gribende
beretning om, hvordan hun formåede at slippe ud af sin psykopatiske og voldelige mands klør, hvordan hun
klarede livet efterfølgende som mor til en lille dreng på tre med gevaldige ar på sjælen, hvordan hun måtte
samle alt sit mod i kampen mod sin eksmand og et retssystem, der ikke er på ofrenes side, og ikke mindst

hvorfor hun i første omgang overhovedet havnede i hans greb.

"Onsdag den 10. september 2008 er den dag, hvor jeg flygter fra min mand og tager på krisecenter.

Denne dag vil for altid stå printet i mit hoved, som jeg står her med min søn på tre år. Klokken er kvart i fire,
og taxaen har lige sat os af foran krisecenteret. Mit hjerte hamrer og banker i brystet på mig, og her står jeg

med min søn i den ene hånd og en kuffert i den anden..."

Henriette Dregaard Jensen arbejder til dagligt inden for det sociale område. I 2013 udgav hun selvbiografien
"Fanget i en psykopats net" i samarbejde med forfatter Heidi Lundberg.
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