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Irene Pedersen (f.1952) er en anmelderrost dansk forfatter, der skriver romaner til både børn, unge og voksne.
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Skriveskolen Hemingway.

"Linedanserens hus" er første af to bind om pigen Frederikke, der tilbringer to ferier på en græsk ø, hvor hun
oplever alle mulige eventyr - og møder en sød græsk fyr. Andet bind i serien er "Gensyn med øen".
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