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Det var så den vinter Dorthe Nors Hent PDF Det var så den vinter er en samlet udgave af Dorthe Nors’ to
kortromaner Dage og Minna mangler et øvelokale. To rørende og underfundige portrætter af kvinder i det 21.

århundrede.

I Dage skriver en kvinde lister. Hun har kærestesorg, og det kræver en vis overvindelse at vove sig ud i livet
og et forårsmættet København. Der er ikke andet for end at tage én dag af gangen.

I Minna mangler et øvelokale møder vi komponisten Minna, som ikke er en dag over 40. Minna er en kvinde,
som mangler mange ting i livet – for eksempel et øvelokale, en eksistensberettigelse, et barn og snart også en
mand. Minna beslutter sig for at stikke af fra det hele. Hun vil lære at sortere i sine omgivelser - hun vil have

sig et røvhulsfilter.
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