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Hvordan slår man op med en psykopat? Hvordan kommer man videre efter en psykopat?

Kan man finde sig selv igen?

Pia, der er skleroseramt og mor til to, vikles ind i et dramatisk og voldeligt forhold. For at overleve må hun
flygte sammen med sine to børn og deres elskede hund. Nu begynder kampen om at adskille sig fra

psykopaten for at generobre sit eget hus. En både psykisk og fysisk udfordring i den ulige kamp – kvinden
mod psykopaten.

Bogen fortæller livsbekræftende og ærligt om, hvad der sker i psyken, når man møder en vaskeægte
psykopat. “Mærket” er en stærk og personlig historie, der handler om at komme igennem en krise. Og om at

komme ud på den anden side som sig selv.
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