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Sander og Sisse Ingrid Nørup Hent PDF "Sander og Sisse" er en socialrealistisk kriminalroman der udspiller
sig omkring studenteroprøret i 1968.

Sander starter med at læse medicin, men da han genfinder Sisse, han var forelsket i, da de gik i gymnasiet,
bliver tiden brugt på meget andet end studiet. Og da han finder Sisse kørt ned på gaden, bruger han al sin tid

på hospitalet, hvor der langsomt optrævler sig en historie, der foregår i et hus skjult for omverdenen.

Det viser sig, at Sisse og hendes familie er inddraget i grusomheder, der kun kommer til overfladen takket
være Sanders detektivarbejde.

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.

 

"Sander og Sisse" er en socialrealistisk kriminalroman der udspiller
sig omkring studenteroprøret i 1968.

Sander starter med at læse medicin, men da han genfinder Sisse, han
var forelsket i, da de gik i gymnasiet, bliver tiden brugt på meget
andet end studiet. Og da han finder Sisse kørt ned på gaden, bruger
han al sin tid på hospitalet, hvor der langsomt optrævler sig en

historie, der foregår i et hus skjult for omverdenen.

Det viser sig, at Sisse og hendes familie er inddraget i grusomheder,
der kun kommer til overfladen takket være Sanders detektivarbejde.

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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