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Den store Storm P. bog Storm P. Hent PDF Forlaget skriver: Storm P. skulle egentlig have været slagter, men
heldigvis endte han i stedet som skuespiller, digter, komiker, kunstmaler og naturligvis tegner. Han stod bag
den første danske animationsfilm, var blandt pionererne inde for tegneserien og står den dag i dag som en af

de allerstørste danske humorister.

Storm P. rummede både det højkulturelle og det lavkulturelle og blev folkeeje i en grad, som det er få forundt.
I sin levetid skabte Storm P. over 60.000 værker. Denne bog bringer et pluk på omkring 350 af hans bedste og
sjoveste opfindelser, fluer, plakater, malerier, striber med Peter og Ping, De tre små mænd og nummermanden
og meget, meget mere. Og vi lader Storm P. selv forklare mekanikken bag det hele:- Hvad er egentlig en

såkaldt vittighed?- Jo, ser du - A siger noget til B - og så siger B noget til A - og så ler man ad det!
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