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De Wodehouse Wereld
"Mr Wodehouse's idyllic
world can never stale. He
will continue to release
future generations from
captivity that may be more
irksome than our own. He
has made a world for us to
live in and delight in."
Evelyn Waugh

“Wat zegt u? U heeft wel
wat beters te doen dan
Wodehouse lezen? Verkeerd
gedacht! Een Wodehouse op
zijn tijd is als een glas
cognac op de late avond van
een drukke dag. Je kunt
best zonder, maar smaken
doet het en heel even ziet
de wereld er tijdens het
nippen toch anders uit..."
Voorwoord Picadilly Jim
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