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Stora får inte göra så mot små, eller …? Malte, 5 år, kommer över sviterna
efter ett sexuellt övergrepp. Hans datakunskaper är till god hjälp i terapin.
Hur länge ska hon vara död? frågar Ronja, 7 år, sin psykoterapeut flera år
efter mammas död.
Olga, 10 år, känner sig sekunda och får andra att känna likadant, även sin
psykolog som måste få handledning.
Mammas trauma blir sonens trauma. I en psykologisk undersökning
framkommer att Ali, 7 år, lider svårt av trauman som mamma upplevt i krig.
Detta hände före sonens födelse och mamma har inte berättat för någon vad
som hänt.

Förord av Lars H. Gustafsson

Om författaren
Elisabeth Cleve är författare, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har under
många år arbetat på Ericastiftelsen i Stockholm. Där erbjuds olika former av
psykoterapi till barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer. Hon är en
ofta anlitad handledare och föreläsare. Sedan böckerna kommit ut har hon hållit över
200 föreläsningar om sitt arbete med barn och föräldrar.
Elisabeth Cleve har tidigare gett ut tre böcker: Från kaos till sammanhang.
Psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD, En stor och en liten är borta.
Kristerapi med en tvåårig pojke och tillsammans med journalisten Maria Carling
Sopa lagom! Bättre balans i curlingfamiljen.
Hur länge ska hon vara död? kan beställas från www.enigma.se/cleve eller
elisabeth.cleve@gmail.com för 180 kr plus porto.
De övriga böckerna kan beställas från samma adresser. Pris 160 kr per bok plus porto.
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