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Det granskede liv Stephen Grosz Hent PDF Forlaget skriver: Vi er alle historiefortællere, i eget og andres liv -
vi skaber historier for at finde mening i vores tilværelse. Men det er ikke tilstrækkeligt at fortælle. Der skal

også være nogen, der lytter.

Det granskede liv er en usædvanlig bog om en helt almindelig proces: at tale, lytte og forstå. Som
praktiserende psykoanalytiker har Stephen Grosz brugt de sidste 25 år på at afdække de skjulte følelser bag
vores mest uforklarlige handlinger: Hvorfor iscenesætter en mand sin egen død? Hvorfor lyver en anden om
et hus i Frankrig? Hvorfor prøver en kvinde at blive gravid mod sin mands ønske? I et glasklart, præcist sprog

og med en lysende indsigt formår Stephen Grosz at løfte 31 beretninger op til tidløse fortællinger om
hverdagsliv; om de mennesker, vi elsker, og de løgne, vi fortæller; om de forandringer, vi gennemgår, og

sorgen, vi føler. Fortællinger om, hvordan vi mister os selv, og hvordan vi måske kan finde os selv igen. Det
granskede liv destillerer mere end 50.000 timers samtale til ren psykologisk indsigt, uden fagjargon.

Bogen blev udnævnt til en af de bedste bøger i 2013 i New York Times, Observer, Sunday Times og talrige
andre toneangivende aviser og tidsskrifter. Den er allerede oversat til 23 sprog og blev nomineret til Guardian

First Book Award i 2013.  
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