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De rejste mod vest (2. del af serie) Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Den danske dreng Børge er på vej til

Amerika med sin familie. Rejsen er hård, og der er proppet med mennesker på skibet. Men frem det kommer
de, og i Amerika oplever Børge en hel anden verden. New York er larmende og fuld af mennesker, og

familien søger mod Chicago, hvor Børge må forsørge sin familie som avissælger. Tilværelsen er både hård og
eventyrlig. Romanen er andet 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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