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Farvel til Rottereden (1. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF Tag med på en rejse tilbage i tiden. Drengen
Børge bor med sin familie i København. Her er dagligdagen barsk for en fattig familie som Børges, og bedre
bliver det ikke, da hans far en dag bliver fyret, fordi han mener, at arbejderen må kæmpe sammen for bedre
arbejdsvilkår. Familien går nu en svær tid i møde. Kun en ting holder deres humør oppe, og det er drømmen

om det rige Amerika. Romanen er første bind i fortællingen om Børge og hans familie.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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