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Storm P. - Detektyve historier og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Storm P. havde en helt særlig
opfattelse af privatdetektiver. Han skriver f.eks.: "Den moderne opdager kan ved hjælp af mange

videnskabelige metoder i løbet af nogle få måneder bevise, at en anklaget har stjålet f.eks. en bajersk pølse,
nemlig ved hjælp af infrarøde stråler, plastisk lyd, hjemmegymnastik med og uden syltetøj samt

vitaminforsøg med revne gulerødder … men det skal siges, at den gammeldags metode med et par bajere er
mindst lige så god - og ikke så lidt hurtigere, idet hele sagen kan være afgjort på et kvarters tid." 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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