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Forlaget skriver:

Har du ondt i parforholdet?

I denne sjove og tankevækkende bog præsenterer Tim Ray et revolutionerende nyt syn på hvorfor vi får ondt
i parforholdet - og ikke mindst hvad vi kan gøre ved det.

Bogens udgangspunkt er at de fleste af os tror på en masse myter om parforhold, kærlighed, mænd og kvinder
som vi ikke har stillet spørgsmål til - og at det er troen på disse myter der gør os frustrerede og ulykkelige i
vores forhold. I bogen identificerer Ray nogle af de mest udbredte ´parforholdsmyter´ og viser os hvordan vi

kan frigøre os fra dem. Resultatet er at vi kan være i vores forhold med større klarhed, glæde og ægte
kærlighed. 

»Jeg har ikke læst nogen forfatter, der i den grad har researchet på ´Hvad sker der med helten og heltinden
efter de endelig har fået hinanden?´ Læs Tim Rays bog, og få kørekort til dit parforhold.«

- Jane Aamund 

»En sjov og modig bog der viser os hvordan vi kan få mere lykke i vores parforhold ved at stille spørgsmål til
de gamle konventioner. Jeg anbefaler den varmt til alle der interesserer sig for personlig udvikling.«

- Joan Ørting

Tim Ray bor i København og er forfatter til flere bøger. Han holder også foredrag og kurser og giver private
sessioner. 
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