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Storm P. - Grog og hans venner og andre fortællinger Storm P. Hent PDF Storm P. skrev en lang række
hjertevarme fortællinger om sin hund, Grog, og alle dens hundevenner. Grog elsker de små og nære ting – og

synes for resten, at al slags vejr er dejligt - bare det er vejr. Læs f.eks. her:

"Inde under verandaen skinner solen på skrå, og det er dejligt at ligge på den varme jord og få sig en passiar
med den gamle vandkande og de to røde mursten – i dag fik jeg at vide, at den ene er revnet – og har været
revnet i flere år – så hvis man bare rører ved den, går den midt over. Tænk, at leve sit liv således – i skræk og

bæven."

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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