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din kones fødselsdag sidste år, og endnu værre glemte du, da bilen skulle synes. Heldigvis har

Wulffmorgenthaler opfundet noget helt nyt, som de kalder for en "kalender". Deres idé er, at en kalender skal
hjælpe dig med at organisere dit liv, så du undgår pinlige episoder som glemte synsaftaler og den dag, hvor
du skulle hente din datters pony, men du glemte det, og ponyen stod og glanede og følte sig overset, og
sidenhen måtte gå til psykolog. Nogle ville argumentere: ”Men jeg har jo allerede en smarttelefon med

kalender i, og den kan også ligge på bordet.” Det kan du da godt have ret i, men ville du pakke din telefon
ind og give som mandelgave til din nevø? Der kan du bare se. Wulffmorgenthalers kalender 2018 er præcis

hvad du har brug for for at skabe orden i din kaotiske rodebutik af et liv.
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