
Et par skulle på ferie, men konen var på forretningsrejse, så 
manden tog først af sted til destinationen, og hans kone ville 
møde ham næste dag. Da han nåede til hotellet, besluttede han 
at sende en hurtig e-mail til hans kone. Desværre skrev han et 
bogstav forkert i e-mailadressen, så hans besked blev i stedet 
sendt til en ældre præstekone, hvis mand var gået bort dagen 
før. Da den sørgende enke tjekkede sin e-mail, tog hun ét kig på 
skærmen, stak i et højt skrig og faldt død om på gulvet. Lyden af 
faldet fik hendes familie til at skynde sig ind i stuen, hvor de så 
denne note på skærmen: ”Kæreste kone, har  lige tjekket ind. 
Alt vel forberedt til din ankomst i morgen. PS. Her er godt nok 
varmt hernede.” 
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