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Storm P. - Grog og hans kammerater og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Når man har læst aviserne og
lukket for radioen, er det vidunderligt at snakke med sin hund. Det syntes Storm P. også. Storm P. skrev en
lang række hjertevarme fortællinger om sin hund, Grog, og alle dens hundevenner. Han skriver f.eks.:

"Det er pudsigt med navne, ofte passer de slet ikke til den, der bærer det – som nu Knurre f.eks. – han knurrer
aldrig – han er jordens mest fredsommelige hund. I Dag sad han uden for barberens dør, lille, tyk og ret

uanselig, men med et venligt blik i de brune øjne."

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.

 

Når man har læst aviserne og lukket for radioen, er det vidunderligt
at snakke med sin hund. Det syntes Storm P. også. Storm P. skrev en
lang række hjertevarme fortællinger om sin hund, Grog, og alle dens

hundevenner. Han skriver f.eks.:

"Det er pudsigt med navne, ofte passer de slet ikke til den, der bærer
det – som nu Knurre f.eks. – han knurrer aldrig – han er jordens mest
fredsommelige hund. I Dag sad han uden for barberens dør, lille, tyk

og ret uanselig, men med et venligt blik i de brune øjne."

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Storm P. - Grog og hans kammerater og andre fortællinger&s=dkbooks

