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Hvad er der galt, mor? er en bog, der er skrevet til dig, der har forældre, en søster eller bare en ven, der er

psykisk syg.
I bogen fortæller jeg om de sygdomme, du kan have oplevet eller oplever lige nu. Måske har du ikke snakket

med andre om de ting, fordi det ikke er noget, man taler om.
I denne bog vil jeg prøve at forklare dig om den sygdom, din mor har. Jeg vil prøve at fortælle dig om

grunden til, at din mor opfører sig mærkeligt. Hun kan måske se ting, der ikke er der.
Jeg skriver til dig, der er mellem 7 og 15 år, men du kan også vise bogen til dine forældre. Er de selv syge,

kan de også lære noget om deres sygdom.
Det er en god ide at læse bogen sammen med en voksen, der kan hjælpe med at forstå de ting, du har svært

ved.

Uddrag af bogen
Har du oplevet, at din mor har opført sig underligt?
Har din mor talt med mennesker, der slet ikke er der?

Har du oplevet disse ting, kan din mor være psykisk syg.
I Hvad er der galt, mor? fortæller jeg om forskellige sygdomme. Psykiske sygdomme er usynlige. Man kan

ikke se dem, som man kan se en brækket arm. Derfor er der ingen, der kan se, at din mor er syg.
Min mening med at skrive bogen er at få jer børn og jeres voksne til at tale om det! Vi skal udrydde de

negative tanker om det, der er anderledes.
Skal der laves om på tingene, er det børnene, der skal fjerne den tavshed, der er omkring psykisk sygdom.

Om forfatteren
Ingrid Nørup er født i 1950, blev student i 1969 og arbejdede i 20 år som sagsbehandler. Hun har boet i

Gladsaxe hele sit liv, hvor bøgerne også er kommet til. Ingrid har siden 1970 lidt af bipolar psykisk sygdom,
og siden 1988 har hun brugt al sin tid på at skrive.
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