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KärleKen är inte logisK. Den håller sig inte inom 
några förut bestämda regler eller ramar. Den verkar 
göra som den vill. Lika okontrollerbar som vädrets 
makter.

Johan blir smärtsamt medveten om att det är så 
det förhåller sig. Trots sin psykologutbildning och 
erfarenhet, står han handfallen när han börjar inse 

att allt inte står rätt till med kvinnan han för älskat 
sig i. Det som verkade så rätt förändras snart till nå-
got som sätter allt djupare spår i själen. 

Men han vill inte se och väljer att blunda för signa-
lerna. Allt för att få vara kvar i de starka krafter kärle-
ken representerar. Hur förgörande de än må vara.

Johnny Martinsson är född 1970 
och  bosatt i Göteborg. Han är 
utbildad socionom/terapeut, vil-
ket också präglar det han skriver. 
Med fokus på människorna och 
vad som driver dem att göra vad 
de gör. Tanken att »alla männ-
iskor har en historia«, är en ut-
gångspunkt i både skrivandet 

och arbetet med människor. 
Johnny Martinssons första bok, Märkes bögen, 

kom 2011. 

Mer inforMation: Kontakta johnny martinsson för 
recensionsexemplar och intervju: 072-243 21 56, 
johnnymartinsson@hotmail.com

och du sKa Kalla dig Man 

ny verklighetsbaserad roman om 
misshandel och destruktiv kärlek

Och du ska kalla dig man av Johnny martinsson. 
Danskt band, 224 sidor. isBn 978-91-86293-18-5. Cirkapris: 250:-
E-bok ISBN: 978-91-86293-20-8. Cirkapris: 160:-

Och du ska kalla dig man är en in-
blick i en relation som präglas av 
kärlekens destruktiva krafter, där en 
person utsätter sin partner för en allt 
mer avancerad form av misshandel. 
men också vad som får en människa 
att bli kvar där. Och göra våld på sig 
själv. i kärlekens namn. 
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några kOmmentarer från läsare:

»Fängslar och berör från första till sista kapitlet«
Liise DahLqvist, coach

»Ett närmast grekiskt ödesdrama, där huvudkaraktären 
medvetet och gång på gång styr mot katastrofen. Texten 
engagerar!«
erik j. ruDvaLL, författare/copywriter

»Äkta och välskriven, jag rekommenderar den varmt«
nicLas hansén, famiLjeterapeut/föreLäsare inom stresshantering.
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