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Dottens verden Ebba Torstenson Hent PDF Historien om den tænksomme pige Dotten på 8 år. Dottens mor er
syg, men Dotten ved ikke helt af hvad. Hendes far læser altid avis og storesøster Ellen er for det meste ude at
rende med veninderne eller sidder mut på sit værelse, så Dotten er overladt meget til sig selv og sine egne

tanker. Men det gør ikke noget, når man er så god til at spekulere som Dotten.

Romanen er både for voksne og for unge.

Ebba Torstenson (f.1924) er en dansk forfatter, dramatiker, forlægger og journalist født i Mariager. Ebba
Torstenston debuterede i 1950 med romanen "To mennesker", og udgav de efterfølgende fire årtier 30 bøger,
der tæller alt fra romaner til noveller og digte, fra dramaer til essays og erindringer, foruden de artikler hun
skrev sideløbende med sin forfatterpraksis. Kærligheden som et grundvilkår i tilværelsen er sammen med

skildringer af kvindelige eksistensproblemer omdrejningspunktet i en stor del af forfatterskabet.

Ebba Torstenson har modtaget blandt andet Statens Kunstfonds arbejdslegat og engangsydelse flere gange i
løbet af sit forfatterskab, ligesom hun i 1964 modtog Frøken Suhrs Forfatterlegat.
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