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ikke var alle, der havde fjernsyn og video og DVD-afspiller og computer?

Tja, man kunne jo underholde sig med at spille kort eller brætspil eller gætte gåder eller løse forskellige
former for opgaver eller lege selskabslege . man behøvede faktisk ikke at kede sig, og mange af aktiviteterne

var noget, som man gjorde sammen med familien eller vennerne.

Poul Malmkjær har i denne bog samlet masser af gåder, rebusser, fiksérbilleder, opgaver af enhver tænkelig
art, tryllerier og selskabslege samt tricks med kort, tændstikker, mønter og terninger - kort sagt mange timers

underholdning for hele familien.

Så med bogen i hånden kan man være umoderne og hygge sig på den gammeldags måde. Denne form for
underholdning er ikke afhængig af elektronik, men det er en god ide at have tændstikker, mønter, spillekort,

papir, blyanter, glas samt drikkevarer og snold klar.
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