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Gode og sjove ord Harry Motor Hent PDF "Hvis din tid ikke er inde, kan selv ikke en læge slå dig ihjel." –
Amerikansk ordsprog

"En kritiker er en mand, der kender vejen, men som ikke kan styre bilen." – Kenneth Tynan

"Alle ønsker at leve længe, men ingen ønsker at blive gammel." – Ordsprog

Verden er fuld af kedelig snak og tørre fraser. Det er der til gengæld ikke noget af i Harry Motors samling af
rammende citater og sjove ordsprog med titlen "Gode og sjove ord". Bogen er delt op i emner som for

eksempel biler, bøger, Danmark, erfaringer, frihed og humor.

Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt
for sit arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i

Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag
kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.
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