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Storm P. - Det ordner sig og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Ingen har formået at tolke det gamle

ordsprog "De små tyve hænger man, de store lader man gå" med en så barok, sprælsk humor som Storm P. I
en af de rablende fortællinger fra "Det ordner sig" kommer vi f.eks. helt tæt på en studerende, der brød ind
hos sig selv og stjal sit eget guldur. Han fik otte år. "… Men loven skal holdes og helst i stiv arm, det skal
ikke være nogen hemmelighed - samtidig var der en laban, der havde skåret ørerne af en hest og ædt en

kylling levende - - han fik en villa på Strandvejen og fuld pension." 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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