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Utro Irma Lauridsen Hent PDF Hvad er utroskab egentlig? Gemmer utroskab på hemmeligheder som kun de
involverede i fænomenet kender til? Tanken om, hvad der ligger bag det ord, har interesse for alle – om man
så vil indrømme det eller ej. Men hvordan ser utroskaben ud indefra? Ud fra disse tanker har forfatter Irma
Lauridsen skrevet bogen UTRO, der består af femten nærgående interviews med mænd og kvinder, unge og
ældre, der alle har været dybt involveret i utroskab. De spørgsmål, forfatteren stiller i bogen, er blandt andre:
Handler utroskab om kærlighed eller kun om sex? Handler utroskab om ligegyldighed eller endog foragt

overfor kæresten/ægtefællen? Kan man være forelsket i flere samtidig? Er der en fællesnævner for
utroskabens mysterium? Er utroskab en kraft, der sprænger parforholdet i stykker for dem, der er tæt på? Eller
kan utroskab være positiv for nogen? Er alle, der impliceres i utroskab – uanset hvilken rolle de spiller – på
en eller anden måde ofre? Det har der været uenighed om blandt de interviewede. Nogle af personerne i
bogen fortæller, at utroskab er det frygteligste, de nogensinde har oplevet, at personligheden forandres og
selvmord er en nærliggende tanke. Mens andre har oplevet det anderledes. I alt femten stærke, rystende og

provokerende beretninger, der giver stof til eftertanke – og måske nye måder at betragte utroskab på.

 

Hvad er utroskab egentlig? Gemmer utroskab på hemmeligheder som
kun de involverede i fænomenet kender til? Tanken om, hvad der
ligger bag det ord, har interesse for alle – om man så vil indrømme
det eller ej. Men hvordan ser utroskaben ud indefra? Ud fra disse

tanker har forfatter Irma Lauridsen skrevet bogen UTRO, der består
af femten nærgående interviews med mænd og kvinder, unge og
ældre, der alle har været dybt involveret i utroskab. De spørgsmål,
forfatteren stiller i bogen, er blandt andre: Handler utroskab om

kærlighed eller kun om sex? Handler utroskab om ligegyldighed eller
endog foragt overfor kæresten/ægtefællen? Kan man være forelsket i
flere samtidig? Er der en fællesnævner for utroskabens mysterium?
Er utroskab en kraft, der sprænger parforholdet i stykker for dem,

der er tæt på? Eller kan utroskab være positiv for nogen? Er alle, der
impliceres i utroskab – uanset hvilken rolle de spiller – på en eller



anden måde ofre? Det har der været uenighed om blandt de
interviewede. Nogle af personerne i bogen fortæller, at utroskab er
det frygteligste, de nogensinde har oplevet, at personligheden
forandres og selvmord er en nærliggende tanke. Mens andre har

oplevet det anderledes. I alt femten stærke, rystende og provokerende
beretninger, der giver stof til eftertanke – og måske nye måder at

betragte utroskab på.
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