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Møllehave læser Storm P. Johannes Møllehave Hent PDF "Denne sag kan ses fra flere sider, så jeg vil bede de
herrer sætte sig i rundkreds!"

Storm P. er ophavsmand til mere end 6000 af disse små sentenser, bedre kendt som "fluer". Forfatteren
Johannes Møllehave har i to veloplagte bøger samlet og kommenteret de mest vanvittige, de sjoveste og de

mest filosofiske.

"Møllehave læser Storm P." er en samlet udgave af "Tusind fluer med eet smæk" og "Filosofiske fluer".

"Hvad en flue er, ved enhver. Men hvad den særlige Storm P.ske flue er, kan diskuteres, og det gør Møllehave
morsomt, skarpsindigt og med beundrende hengivenhed for Storm P.s oplivende humor ..."

- Politiken

"... en bog om humorens væsen ... Man ler så meget i dens selskab, for den er fyldt med historier og med
venlighed og med visdom."

- Jyllands-Posten

"Man bliver i godt humør af at læse Storm P. i Møllehaves udlægning."
- Kristeligt Dagblad
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