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Mange mænd og kvinder lever uden en partner, på trods af at de egentlig ikke ønsker det. Hvorfor er det
sådan, og hvad kan man selv gøre for at øge muligheden for at skabe et varigt kærlighedsforhold?

Kærligheden giver svaret. Udgangspunktet er tilknytningsteorien, en moderne psykologisk teori, der
fokuserer på forskellene på menneskers indre forudsætninger for at skabe nærhed. Denne teori revolutionerer i
disse år vores syn på, hvordan nærhed fungerer – og vores forståelse af, hvorfor det af og til ikke fungerer så

godt, som vi ønsker.

Hvorfor leder jeg efter fejl hos dem, jeg dater? Hvorfor trækker jeg mig væk, når nogen viser interesse?
Hvorfor tvivler jeg hele tiden på, om min partner er den rette for mig? Hvorfor falder jeg for dem, som

allerede er optagede?

Ved hjælp af bogens redskaber får læseren mulighed for at forandre sin måde at skabe nære forhold på. Det er
lettere, end mange tror. Ingen behøver leve alene.

Egil Linge er psykolog og psykoterapeut. Han har 30 års erfaring og var en af dem, som indførte den
kognitive terapi i Sverige.

Dan Josefsson er freelancejournalist og beskæftiger sig med samfunds- og kulturjournalistik. Han skriver
bl.a. for Aftonbladet og Dagens Nyheter og har lavet dokumentarprogrammer for Sveriges Television. Han

har modtaget flere priser for sit journalistiske arbejde.
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