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Opis

„Papusta z prochem” jest swoist? kontynuacj? poprzedniej ksi??ki Paw?a Be – „Proch z papust?” (równie?
dost?pnej w ksi?garni internetowej Sorus). Zawiera m.in. listy autora do ró?nych firm i instytucji, w których,
parodiuj?c styl urz?dowych pism, w ?artobliwy sposób wytyka np. nieprecyzyjne instrukcje u?ytkowania czy
z?? jako?? produktów, daje ciekawe propozycje, a na podstawie lu?nych skojarze? wymy?la oryginalne
„teorie”. Nie jest to jednak zabawa dla zabawy – autor stara si? w ten sposób wskazywa? czytelnikom absurdy
otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci. Ksi??k? uzupe?niaj? ?artobliwe wiersze Paw?a Be. Jest to propozycja dla
mi?o?ników purnonsensowego humoru i „mocnego” j?zyka. [hr] POWIEDZIELI O AUTORZE
Pawe? to bardzo dobry cz?owiek. Nie by?o takiego zwierz?tka, któremu by nie pomóg?. A to
pomóg? dzi?cio?owi zbiera? szyszki, a to wiewiórkom dosypa? siana do ??óbka. Mia? tylko jedn?
wad? ? wy?era? sikorkom s?onin? z karmników i sikorki bardzo go za to nie lubi?y. Zawsze stara?y
si? nabomba? mu na g?ow?. Dlatego, wed?ug mnie, nie powinien mie? pomnika!
Zygmunt Wali?ski ? nadle?niczy
Pami?tam, jak le?a? na peronie i rzyga?.
Evita Peron
To w?a?nie Pawe? Be wynalaz? pionow? kos? do ci?cia poziomej trawy i poziom? kos? do ci?cia
pionowej.

Tadeusz Ko?ciuszko
Adam p?aka? jak bóbr, gdy s?ysza? o jego wierszach.
Miko?aj Mickiewicz (brat Adama)
Cz?sto przychodzi? do mnie po?yczy? nabierk? do zupy.
Zygmunt III Waza
Ta cholera codziennie zjada?a mi drugie ?niadanie na du?ej pauzie.
Mahatma Gandhi
Cz?owiek i ma?pa mieli wspólnego przodka ? to by? Pawe? Be.
Charles Darwin
[hr]

OPINIE CZYTELNIKÓW
To nie jest ksi??ka na dobranoc. Próbowa?em j? czyta? przed snem i niestety d?ugo nie mog?em
zasn?? ze ?miechu.
Jarek L.
Ceni? sobie dobr? poezj? ? nie tylko ze wzgl?dów profesjonalnych ? „Wiersz o ma??y” to jest po
prostu pere?ka!!!
Beata D.
Nie tylko ja jestem o?lepiona blaskiem finezyjnej inteligencji Autora, ale moim kole?ankom te?
pad?o na mózg…
Hanna P.
Genialna ksi??ka! Poczucie humoru i zmys? obserwacji Autora s? rewelacyjne. Poczytuj? j? i
szukam inspiracji dla siebie.
Marek S.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/papusta-z-prochem/

