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Nogle samler frimærker Søren Sidevind Hent PDF Forlaget skriver: Jeg er uddannet og har arbejdet som
kontormand i Københavns Kommune i 25 år. Herefter erhvervede jeg buskørekort og tog

handicapuddannelsen. Gennem 12 år kørte jeg ældre til dagcentre og børn med specielle behov til særlige
institutioner. I dag arbejder jeg som kundeservicemedarbejder i City 2. Her er jeg involveret i centrets events
og den indendørs skøjtebane i vinterhalvåret. Mit arbejde i centret er på mange måder det mest meningsfyldte

jeg har haft i mit arbejdsliv.

Jeg har over årene interesseret mig meget for den amerikanske historie og været på flere rejser til USA.
Rejserne har inspireret mig til denne oplevelsesbog. Bogen er et sammendrag af rejsedagbøger, billeder og

erindringer. Det er en skildring af mit møde med Amerika. Det er en fortælling om utroligt mange spændende
rejseoplevelser, flotte, sære og fængslende naturfænomener som jeg stadig kan se for mig. Det er mit håb at
min historie vil inspirere dig som læser til et eventyr i det store land på den anden side af Atlanten ... og

udleve din amerikanske drøm.

Denne bog er andet og mere end en rejsebog i gængs forstand. Det er en fortælling om rejser til USA, som
man kan få forstand af, hvis man agter sig over det store vand, men det er også en stærkt personlig

livsskildring af et langt liv og samliv med de personer der har gjort indtryk på forfatteren på godt og ondt.
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