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Det kan De formodentlig i forvejen. Formålet er at give de danskere, der  benytter sproget, en lille
håndsrækning, så de alligevel kan klare sig og få udbytte af at lytte til andre dansktalende.

Hovedvægten er ikke lagt på konversationer og lange replikker. Det vigtigste er jo ikke at De kan føre en lang
eller åndfuld samtale med et andet menneske; men at De i kernen sanser sprogets afvæbnende og

selvafslørende tendens, således at De, med lidt øvelse, kan undgå aldeles at træde i karakter. Det vigtigste er
vel, trods alt, at De bliver stand til at bøje af?

Derfor er der sparet på replikkerne, der er alligevel aldrig nogen, der svarer, for ingen hører efter, og sproget
er fastholdt i et enkelt, men uendelig variabelt, udtryk, der, når det efter lidt øvelse bliver helt Deres eget

udtryk, gør Dem til et pragtfuldt eksemplar af en Dansker.
God Fornøjelse og benyt endelig muligheden for, lidt efter lidt, at tilføje ord som De finder det brugbart at

indlemme i Deres forsigtigheds ordforråd.
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