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lave sjov i klassen?   Her er en ny samling hyle-sjove vittigheder, som du lige skal lære udenad.   Du kan
begynde med dem her om Peter       Peter var kommet på en streng kostskole og mødte skoleinspektøren på
gangen. - Hvad hedder du, dreng, spurgte han. - Peter, svarede Peter. - Du skal sige hr., når du taler med mig!
Befalede inspektøren. - Det må De meget undskylde! Jeg hedder hr. Peter.   *   To små drenge sad og pralede.
- Min far har faktisk helt selv lavet en bil. Han tog hjulene fra en Mercedes, rattet fra en Audi, gearstangen fra
en Jaguar og støddæmpere fra en BMW, sagde Peter Nårh, hvad fik han så? ville den anden dreng vide. - Otte
måneders fængsel.   *   - Hvordan brækkede du egentlig armen, ville Pers ven vide. - Jo, ser du, svarede Peter.

Kan du se den kantsten der ovre? - Ja, sagde vennen. - Men det kunne jeg ikke.
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