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Otto Leisners vittigheder - Julen & Nytaar Otto Leisner Hent PDF “Julen har jo sine bekymringer. Jeg er fx
altid bange for at min kone skal give mig noget, som jeg ikke har råd til." Julen varer evigt eller lige til påske
eller lige til ens kone kan få byttet sine julegaver efter nytår. Otto Leisners vittigheder om julens trængsel og
alarm og forventninger lader ikke noget tilbage. Her er både vandede vittigheder, tidstypiske betragtninger og
egne ønsker til julen. Vi har foretaget meget lidt redaktion af vittighederne. De fremstår som Otto Leisner har
skrevet dem til brug i Familie Journal eller som cue cards til tv. I nogle tilfælde har vi høvlet lidt knaster af
eller indsat et enkelt ord for at øge forståelsen. Andre steder har vi ladet en vittighed bringe nøgen - fordi vi
simpelthen ikke forstod den - i håb om at nogen kunne iklæde den den latter, den fortjener. Denne bog

indeholder både fanebladet Julen og Nytaar fra Otto Leisner tre store vittighedskasser med over 3000 korte
vittigheder, vittigheder.

 

“Julen har jo sine bekymringer. Jeg er fx altid bange for at min kone
skal give mig noget, som jeg ikke har råd til." Julen varer evigt eller
lige til påske eller lige til ens kone kan få byttet sine julegaver efter
nytår. Otto Leisners vittigheder om julens trængsel og alarm og
forventninger lader ikke noget tilbage. Her er både vandede

vittigheder, tidstypiske betragtninger og egne ønsker til julen. Vi har
foretaget meget lidt redaktion af vittighederne. De fremstår som Otto
Leisner har skrevet dem til brug i Familie Journal eller som cue cards

til tv. I nogle tilfælde har vi høvlet lidt knaster af eller indsat et
enkelt ord for at øge forståelsen. Andre steder har vi ladet en

vittighed bringe nøgen - fordi vi simpelthen ikke forstod den - i håb
om at nogen kunne iklæde den den latter, den fortjener. Denne bog
indeholder både fanebladet Julen og Nytaar fra Otto Leisner tre store



vittighedskasser med over 3000 korte vittigheder, vittigheder.
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