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Charmør og tyran Alv A. Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Charmør og tyran handler om psykopater. Det kan
være din chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far - og ikke kun de småkriminelle eller voldsforbryderne fra

filmens verden.

1 ud af 40 personer i Danmark udvikler psykopati i løbet af livet
4 ud af 5 er mænd

Psykopater og mennesker med psykopatiske træk plager deres omgivelser med vold, manipulation,
løgnagtighed, selvoptagethed og ansvarsløshed. De fleste er ikke kendt af systemet/det offentlige.

Denne bog giver læseren den viden man i dag har om psykopati. Bogen anskuer psykopati set som et samspil
mellem neurologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man får indblik i kendetegnene på denne

personlighedsforstyrrelse, kriterier for diagnosen, årsager og udbredelse af psykopati samt eksempler på
psykopaters væremåde og gode råd om hvordan man kan beskytte sig imod dem.

Alv A. Dahl er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo.
Aud Dalsegg er journalist på den norske avis Dagbladet hvor hun beskæftiger sig med sundhedsemner.
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