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Irene er en benhård karrierekvinde omkring de 40 år. Hele livet har hun arbejdet målrettet på at blive til noget.
Og ikke mindst blive uafhængig af andre. Men netop som hun takker ja til drømmejobbet, begynder facaden at
krakelere. For ikke at tabe ansigt foran sine kollegaer, rejser Irene til et kursted, som hun har fået anbefalet.
Men da Irene ankommer, er hun den eneste på stedet. Lidt efter lidt dukker flere personer op, ligeså gør
spørgsmålene og ikke mindst fortrængningerne.Erling Jepsen (f. 1956) er en dansk forfatter og dramatiker.
Erling Jepsen er født og opvokset i Sønderjylland. Barndommen og egnens marsklandskaber er temaer i hans
romaner og radio- og skuespil. Han debuterede i 1977 med radiospillet "Kiks med kniv og gaffel" og som
romanforfatter med bogen "Ingen grund til overdramatisering" i 1999. Erling Jepsen fik sit gennembrud med
den delvist selvbiografiske roman "Kunsten at græde i kor", som blev filmatiseret i 2007. Erling Jepsens bøger
og radio- og skuespil er ofte præget af en underfundig og underspillet humor, selv når temaerne er alvorlige.
Han formår at udstille mennesket i al dets groteske, forstillede og absurde væren på en spidsfindig og næsten
tilgivende måde, der sætter sine spor hos læseren. Erling Jepsen er blevet hædret med flere priser og legater,
blandt andet Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat i 1999, Danske Dramatikeres Forbunds Hæderspris i
2002 og den prestigefyldte Holberg Medaljen i 2004.
Egal ob zur Vorsorge oder zur Rehabilitation, die klassische Heilkur. MediKur Reisen bietet hochwertige
Kuren und medizinische Reisen zu günstigen Konditionen. Kuren, Kurreisen und alles was gut für Ihre
Gesundheit ist. Find opskrifter til 5:2-kuren og kom i gang med kuren her. Die Rehabilitationsklinik im
Waldhotel. Buchen Sie Ihre Kur als Paket in Deutschland, Polen, Tschechien oder … Conçu par l'architecte

Jean-Michel Ruols, ce centre abrite un spectaculaire ensemble ludique basé. Hier finden Sie alle
Informationen zu unseren Fachkliniken. Finden Sie Ihre Kureinrichtung für Ihre Rehakur oder Erholungskur.
heel binnenkort hier online. durch Unfall) und. Darunter fallen Erkrankungen des Magen-Darmtraktes, der
Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase. Slankekur: 8-timers-kuren.
8-timers kuren går ud på, at du må spise i et tidsrum. Oder reisen Sie mit … DESLA Touristik GmbH ist der
günstige Spezialanbieter für Kuren und Wellness nach Tschechien, in die Slowakei und nach Polen. Tun Sie
etwas für Ihre Gesundheit. Ihrem leistungsstarken und kompetenten Partner in Gesundheitsfragen.
Rehakliniken oder auch Rehabilitationskliniken sind spezialisiert auf medizinische Therapien, die eine
Genesung eines Gesundheitsschadens (z. Kuren, Sapvasten, Massage, Yoga, Sport & Wandelen, Sauna,
Jacuzzi en Zwembad. B. Willkommen bei IFA Gesundheit. Bildquelle: pilipphoto / Shutterstock.
Egal ob zur Vorsorge oder zur Rehabilitation, die klassische Heilkur. Patienten aller Versicherungsklassen
finden in den dezent und speziell für die Rehabilitation konzipierten Zimmern ein.

