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får konkrete eksempler på, hvordan de arbejder med deres vanskeligheder. Viktor kan ikke røre ved
dørhåndtag. Marius tror, at nogen vil dø, hvis han ikke udfører en række bestemte ritualer. Og Julie får

kvalme, hvis hun ikke bruger venstre og højre hånd lige meget, f.eks. når hun spiser. Viktor, Marius og Julie
har OCD – tvangstanker og -handlinger. De kan ikke lade være med at gøre det, de gør. Og mange andre børn
og teenagere har det på samme måde. Måske føler de, det er pinligt, de tør ikke fortælle andre om det, og de
ved faktisk ikke helt, hvad der er på færde. Det er børn som disse, forfatteren møder i sin klinik, og som han

har skevet denne bog til.

 

I bogen møder vi tre børn med OCD og får konkrete eksempler på,
hvordan de arbejder med deres vanskeligheder. Viktor kan ikke røre
ved dørhåndtag. Marius tror, at nogen vil dø, hvis han ikke udfører
en række bestemte ritualer. Og Julie får kvalme, hvis hun ikke bruger

venstre og højre hånd lige meget, f.eks. når hun spiser. Viktor,
Marius og Julie har OCD – tvangstanker og -handlinger. De kan ikke

lade være med at gøre det, de gør. Og mange andre børn og
teenagere har det på samme måde. Måske føler de, det er pinligt, de
tør ikke fortælle andre om det, og de ved faktisk ikke helt, hvad der
er på færde. Det er børn som disse, forfatteren møder i sin klinik, og

som han har skevet denne bog til.
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