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Et overflødighedshorn af Storm P.s daglige Peter og Ping-striber, flotte farvelagte søndagssider, plakater,
illustrationer, merchandise og meget andet.

 

DEN STORE BOG OM PETER OG PING kommer hele vejen rundt om fænomenet Peter og Ping. De 8.000
tegninger, der findes med figurerne, er en sand dansk kulturskat, og Storm P.s tidløse humor og

tilsyneladende uudtømmelig fantasi er på spil i hver eneste stribe. Serien om det det umage vennepar gik i
Berlingske Tidende fra 1922 til Storm P.s død i 1949 og blev straks folkeeje og ret hurtigt til det, vi i dag

ville kalde et brand.

 

DEN STORE BOG OM PETER OG PING er spækket med interessante tidsdokumenter, men først og
fremmest er bogen en kilde til masser af sjove læseoplevelser i selskab med en mand, en pingvin og den altid

veloplagte Storm. P.
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