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Hvad nu hvis - Per Straarup Søndergaard Hent PDF Forlaget skriver: Hvad nu hvis min computer stod på et
tæppe,og der gik ild i det, så ville vores hus brænde ned og mine forældre dø. Det var meget den der med -

hvad nu hvis? 
Sådan siger den 18-årige Sabine. Hun er en af de otte unge, der i Hvad nu hvis ... fortæller om at være plaget

af OCD.

De unge har haft meget forskellige symptomer. Asbjørn har haft seksuelle tvangstanker. Pernille har tjekket
alt. Malou har frygtet for salmonella, mens Kristoffers adfærd har været styret af tal. De personlige

beretninger suppleres i bogen af interview med pårørende og med fagfolk. I dem fortælles der bl.a. om
behandling af OCD, og der ergode råd til familiemedlemmer og undervisere.

Hvad nu hvis ... er en bog om en psykisk lidelse, der kan være invaliderende. Men det er også en bog med
håb og med eksempler på veje ud af OCD´ens tyranni.
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