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Storm P. - Ned med alting og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Glæden over Storm P.s ubetaleligt

morsomme og helt skrupskøre fortællinger fortager sig vist aldrig - han vil altid være et dejligt lyspunkt i
tilværelsen. Læs for eksempel her: "Undskyld jeg bankede på med venstre hånd - mit navn er Grums - A. H.
Grums - Tårnliniedanser - elev af den berømte Simonsen - nå, herren kender måske ikke Simonsen - det var
en herlig mand - han hørte dårligt - han var umulig at låne penge af. Men til sagen - - jeg stammer - det vil
sige - jeg sta-ha-hammer ikke - jeg stammer altså fra Spanien - min slægt er dernede fra - fra Barcelona - men
det har fortaget sig betydeligt med årene …" STORM P.S SAMLEDE FORTÆLLINGER Hvis du trænger til
en god omgang humor-medicin, er dette bogen for dig! Den rebelske Robert Storm Petersen – bedst kendt
som Storm P. – blev født ind i en slagterfamilie i 1882, men det blev kunsten, der for alvor fangede hans
hjerte. Storm P. er i dag først og fremmest kendt og elsket for sine humoristiske tegninger af Peter og Ping,

vagabonderne og De tre små mænd for at nævne nogle få. Storm P. var imidlertid også forfatter og
historiefortæller. "Samlede fortællinger" viser Storm P.s vidunderlige – og specielle – danske humor og hans

absurde og humoristiske blik på hverdagen. Bogen er skrevet med gammel retskrivning.
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– bedst kendt som Storm P. – blev født ind i en slagterfamilie i 1882,
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