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skylden for Nillers rapserier. Men nu er Hans blevet sur på Niller og vil sende ham til Skovgården -

skolehjemmet for hårde drenge. Niller bliver både vred og ked af det. Han skal nok vise Hans, hvor hård en
fyr han egentlig er.

I anden bog i serien om Peter og Niller hører vi om Niller, hans liv og barndom, og hvorfor han er blevet en
hård fyr.

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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