
Flere gode og sjove ord
Hent bøger PDF

Harry Motor
Flere gode og sjove ord Harry Motor Hent PDF "Vi er aldrig rigtig glade, men vi kan alle huske engang, vi
var det." – Alexander Smith "Hvis kærlighed er svaret, kunne jeg godt lide at kende spørgsmålet." – Lily
Tomlin "Jeg har altid gruet for at blive tilskuer til livet." – Margrethe II Harry Motor er klar med endnu en

samling gode og sjove ord! Bogen er fyldt med humor, flabetheder, lærestreger og mundheld, som nok skal få
folk til at trække på smilebåndet eller nikke genkendende. 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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