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Det finns påfallande många som inte klassas som psykopater
eftersom de inte hamnar i fängelse, trots att de beter sig verkligt

kriminellt gentemot sina partners. Dessa kallar Eva Rusz
relationspsykopater.

Relationspsykopater kan utåt sett vara välanpassade i samhället, ha
villa, Volvo, vovve, familj. Fungera bra i sina yrken men bete sig

som djävulen själv bakom hemmet lyckta dörrar.
Där kan de fritt kränka, manipulera, kontrollera och misshandla sin
partner som förtvivlat och lönlöst försöker få omgivningen att förstå

hur illa det är ställt hemmavid.
För psykopater är experter på att byta ansiktsmask. Dubbelnaturen är

klassisk för dem. De kan snabbt växla om och spela sin
välregisserade konsert på känslosträngar hos vem som helst.

Att leva med en relationspsykopat är som att leva med en fiende vid
sin sida.

Kärleken från denne kommer att göra ont. Den kommer att kollra



bort dig och göra dig utmattad, utbränd och medberoende. Och du
kommer att förlora perspektivet på vad som är sunt och osunt i en

parrelation.

Denna bok är en fortsättning och fördjupning av succén Är du gift
med en psykopat? som utgavs 2005. Efterfrågan har sedan dessa

varit stor på en uppföljare till den boken.
I Relationspsykopater får du ta del av tre kvinnors och en mans
upplevelser av att försöka leva med en person som uppvisar

psykopatdrag. Fyra kloka människor vars hjärnor kidnappades och
som under en period tappade perspektivet. En av kvinnorna i boken
levde till exempel under tolv års tid i en mardröm där tortyren och
kränkningarna varvades med lugna perioder och normalt familjeliv.
I denna bok får du lära dig vilka kriterierna är för psykopati. Du får
också en fördjupning i hur barndomens anknytningsmodeller kan
skapa en psykopatisk personlighet. Och hur du ska göra för att en

gång för alla ta dig ur din dysfunktionella relation.

OM FÖRFATTAREN
Eva Rusz är psykolog och kognitiv psykoterapeut och ledande expert

i relationsfrågor.
Hon är känd från otaliga radio- och tv-program, relationsexpert i
Aftonbladet och författare till bestsellers som: Den Ultimata

Singelhandboken, Är du gift med en psykopat?, Varför väljer jag
alltid fel partner?, Bli en vinnare med kognitiv coaching samt

Bullshit!
Hennes dagliga populära radioprogram "Eva Rusz" på Radio 1

belönades med Stora Radiopriset två år i rad tillsammans med övriga
kanalen, som blev utsedd till Sveriges bästa radiostadion.
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