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Det er min fø'selsda' i da' Willy Breinholst Hent PDF "Og så er der den om manden, der af en af husets venner
får en brevåbner til sin fødselsdag og som med et forsigtigt sideblik til sin kone, mumler: - Ka‘ den byttes?

Jeg er nemlig gift med en!" Willy Breinholsts "Det er min fø‘selsda‘ i da‘" er fyldt med små vittigheder om de
mange dilemmaer og problemer, man kan stå over for, når man skal holde fødselsdag for sin mand, sin kone
eller sit barn. Bogen er en del af serien "Humør-hilsen", som klæder læseren godt på med jokes til enhver
anledning. Den dansk forfatter Willy Breinholst (1918-2009) skrev over 100 humoristiske bøger og står

desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" sidst i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er
blevet oversat til mange fremmedsprog, har solgt i millioner eksemplarer og har i Tyskland ligget på
bestsellerlisten i over 450 uger. Willy Breinholst er blevet sammenlignet med forfattere som Ernest

Hemingway, Honoré de Balzac og Klaus Rifbjerg.

 

"Og så er der den om manden, der af en af husets venner får en
brevåbner til sin fødselsdag og som med et forsigtigt sideblik til sin
kone, mumler: - Ka‘ den byttes? Jeg er nemlig gift med en!" Willy
Breinholsts "Det er min fø‘selsda‘ i da‘" er fyldt med små vittigheder
om de mange dilemmaer og problemer, man kan stå over for, når
man skal holde fødselsdag for sin mand, sin kone eller sit barn.

Bogen er en del af serien "Humør-hilsen", som klæder læseren godt
på med jokes til enhver anledning. Den dansk forfatter Willy

Breinholst (1918-2009) skrev over 100 humoristiske bøger og står
desuden bag to af filmmanuskripterne til "Mig og min lillebror" sidst
i 1960‘erne. Willy Breinholsts bøger er blevet oversat til mange
fremmedsprog, har solgt i millioner eksemplarer og har i Tyskland
ligget på bestsellerlisten i over 450 uger. Willy Breinholst er blevet
sammenlignet med forfattere som Ernest Hemingway, Honoré de

Balzac og Klaus Rifbjerg.
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