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Storm P. - Man ved aldrig noget og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Den helt vanvittige, den helt
barokke humor … Ingen har magtet dette bedre end vores allesammens Storm P. Læs for eksempel her:

"… jeg ka’ huske engang i St. Petersborg, at jeg kom ind i en forretning og spurgte ekspedienten: Har De
kopper? - men han sae’: Næh, gudskelov, det er bare lidt forkølelse - senere opdagede jeg, at det var en

handskemager, jeg var kommet ind til - St. Petersborg - ja, det var altså i gamle da’e - lie’ da cyklen var be’en
opfundet - men russerne, de sku’ ikke ha’ noget a’ og køre på cykel - ved det, at de altid fik skægget ind i

tandhjulet."

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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