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Dagen derpå Ingrid Nørup Hent PDF Ingrid Nørup har med "Dagen derpå" skrevet en novellesamling
bestående af 8 ganske korte noveller, der alle har det til fælles, at de sætter fokus på det enkelte menneske i
det store, effektive samfund. Vi kommer blandt andet helt tæt på Anne, der kommer til at arbejde sammen
med Ulrik, som hun hovedkulds forelsker sig i - til trods for deres store forskelligheder. "Dagen derpå" er

noveller om forhold og kampe, om sygdom, svigt og om at bevare håbet til det allersidste.

Ingrid Nørup er en dansk forfatter, der er uddannet socialrådgiver. Et arbejde hun bestred i 18 år, før hun var
nødsaget til at stoppe på grund af sygdom. Dette gav hende til gengæld mulighed for at påbegynde sin

forfatterkarriere, og hun har udgivet flere bøger, heriblandt "Krigshelvede – 31/2 år i japansk krigsfangelejr"
(1999) og børnebogen "De si‘r hun er tosset" (1993) om psykiske sygdomme. Udover sine bogudgivelser er

Nørup en flittig kronikør.
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