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Storm P.s urkomiske redegørelser for effektive udryddelsesmidler mod fluer:
"I vor moderne tid, hvor man laver strømper af knuste ølglas og automobiler af grøn ost, skulle det synes let
at fremstille et apparat, som kan udrydde fluer. Ganske vist har man det gode, gamle og fuldkommen sikre
middel ved hjælp af et stykke sukker at lokke fluen ned ad en stige, hvor de tre sidste trin mangler. Fluen vil
da uvægerlig falde ned og komme til skade, eller måske endda miste livet - men der er noget inhumant ved

denne metode, og så er det også for stort et apparat altid at have en stige stående i stuen …"
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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