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Replikker og pointer Johannes M\u00f8llehave Hent PDF "Johannes Møllehave har skrevet det muntreste
værk om det, der får folk til at le ... Bogen er et sprudlende foredrag med "noter og anekdoter fra humorens
depoter", som det hedder i dens lyriske undertitel. Det vrimler med vitser og historier, og man har lyst til at
citere de fleste." - Hans Andersen, Jyllands-Posten "Med Møllehave har det sig ligesom med livet. Der er alt
muligt i vejen med det. Men det kan alligevel godt anbefales. Vi har det ikke bedre. Og så er det levende." -
Jens Kistrup, Berlingske "Gavmildt fortæller han muntre replikker, pointer og anekdoter i lange baner ...

Naturligvis er bogen tindrende morsom." - Poul Wolff, Aarhus Stiftstidende "Han har lavet en ny bestseller-
bog: ‘Replikker og pointer’ og den er lige så underholdende, skæg og hyggelig som hans ‘Tusind fluer med
eet smæk’ ... God fornøjelse." - Hans Jørgen Lembourn, Aktuelt "Møllehave er en værdig gesandt for den

humor, uden hvilken livet ikke var til at udholde." - Knud Secher, Fyens Stiftstidende
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