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En bog om Storm P. og hans tid. Bind 2. Livet er en gåde Poul Carit Andersen Hent PDF Storm P. var en
kulturpersonlighed af den gammeldags slags: Han kunne det hele. Hans gode ven og forlægger Poul Carit

Andersen fortæller her om Storm P‘s tid i Danmark, efter han vendte hjem fra Amerika, hvor han havde giftet
sig med Ellen Margrethe Jacobsen, der blev en trofast støtte for den nu så kendte kunstner. Bogen følger
Storm P‘s karriere ved Det kongelige Teater, hvor han både optrådte som skuespiller og skrev balletter.

Vi hører om Storm P‘s møder med andre af datidens store danskere som Ebbe Rode, Carl Alstrup og Charles
Wilken, og vi følger ham på hans rundrejse i Europa samt hans oplevelse og satiriske skildring af

besættelsestiden.

"Livet er en gåde" er andet og sidste bind i Poul Carit Andersens biografi om sin ven Storm P.

Poul Carit Andersen (1910-1982) var en dansk forfatter og forlægger. Han debuterede som forfatter i 1933
med bogen "Små træk af den classenske legatskole historie" og stiftede i 1940 Carit Andersens Forlag, som
udgav en lang række bøger om kulturhistorie og humaniora samt skønlitteratur. Poul Carit Andersen var en

flittig forfatter hele livet igennem og udgav over ti bøger hovedsageligt om litteraturhistorie.
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