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LÆR AT LYVE SÅ STÆRKT SOM EN HEST KAN RENDE
Mennesker lyver i snit fire gange om dagen, og i julefrokosttiden stiger frekvensen
utvivlsomt kraftigt. Ny bog giver alle os løgnere gode råd om, hvordan vi bedst
begår falsk vidnesbyrd, holder styr på vores spind af løgne og snyder en
løgnedetektor.
Enhver idiot kan fortælle sandheden, men det kræver en vis begavelse at lyve godt.
Det kan rejseholdets afhøringsekspert Tom Christensen skrive under på. Han har
afhørt stort set alt hvad der kunne kravle og gå af bestialske danske mordere igennem
de sidste 30 år.
Landets mest erfarne løgneknuser er en af de eksperter, der har klædt Anne Marie
Mygind på til at skrive ”LØGN – en guide.” I denne indføring i usandhedernes
spraglede verden afslører Tom Christensen hvilke fejltrin langt, langt de fleste
forbrydere begår i afhøringslokalet. Nye banditter kan med fordel starte her.
Også filmproducenten Peter Aalbæk og reklamechefen Frederik Preisler bidrager
til bogen med personlige afsløringer om deres professionelle brug af løgne – dels
som et uundværligt arbejdsredskab til indsamling af filmstøttekroner og dels som en
fartspærrer reklamemanden konstant må forsøge at omgå for ikke at komme på kant
med lovgivningen.
Forklaringen på at løgnen i gennemsnit kommer over vores læber fire gange om
dagen er – ifølge professor i social- og personlighedspsykologi Henrik HøeghOlesen – at vi ønsker at profilere os i forhold til hinanden. Så langt er vi alle ens,
men det vi lyver om er vidt forskelligt. Skulle der være enkelte helgener derude, som
lever i en oase af sandhed, kan de lære meget om os lystløgnere ved at studere nogle
af bogens nyttige lister over løgnens mange ansigter:
 Kendte løgnere, som blev taget på fersk gerning.
 Globale løgne: Sådan omgås sandheden kloden rundt.
 Vinderløgne: Løgnagtige undskyldninger og falske udsagn, der virker.
 Brancheløgne: Udsagn du skal være på vagt over for når du taler med
bilforhandleren, ejendomsmægleren, FONA-ekspedienten og rockmusikeren.
For læsere, der har planer om at medvirke i TV3s quizshow ”Sandhedens time,”
har forfatteren inkluderet et simpelt trick, som enhver kan bruge til at snyde en
løgnedetektor.
”LØGN – en guide” er efterfølgeren til Anne Marie Myginds bestseller
”TØMMERMÆND – en guide,” der udkom første gang i 2003 og i revideret udgave
i 2007.
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