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"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." – OrdsprogVerden 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.
Alt-i-sjove-sange. dk kan nogle gange være ret uoverskueligt. Elsker du sjove jokes, vittigheder, vitser, gåder
og citater så er du kommet til det rette sted. Vi har gjort det let for dig, at skrive en god tekst til et takkekort.
Det er sjovt at spille pigespil. Er du en kvinde, der får for lidt kys og kram med mere, om du er single/gift
betyder ikke noget for mig, da jeg er gift ,og savner det samme. Spil selv eller spil med dine venner. Her
finder du gode og sjove jokes, vittigheder, vitser og gåder. Er du en kvinde, der får for lidt kys og kram med
mere, om du er single/gift betyder ikke noget for mig, da jeg er gift ,og savner det samme. Magneter med alle
børnenes yndlingsord og andre sjove ord er sjove at lege med og kan danne basis for mange timers sjove lege
og ordspil Velkommen til sjove jokes. Her kan du spille alle de gode pigespil, som fx. Stjæl vores gode ideer

med god samvittighed eller lad dig blot inspirere af dem. Hvis du råbte i 8 år, 7 måneder og 6 dage, ville du
have produceret nok lyd-energi til at opvarme en kop kaffe.
Her finder du gode og sjove jokes, vittigheder, vitser og gåder. Mobilvenlig og overskuelige kategorier.
LÆS DET NYE GRAVIDA Læs om planlagt kejsersnit, fosterstilling og gode råd mod kvalme i det nye
GRAVIDA. Sølvbryllupssange er gode indslag til festen, og her er en sølvbryllupssang til fri afbenyttelse
Vores smukke citater sætter fokus på alle de ting her i livet, som er yndige og smukke og der er citater om
skønhed der fokuserer på tolkningen af skønhed Chokladfontænen varmer chokoladen og lader den flyde ned
og overtrække hvad du måtte ønske. m. De sjove jokes hjemmesiden er spækket. En del forældre til
skolesøgende børn spørger sig selv (og andre) om, hvor de kan finde gode, sjove og lærerige spil, som træner
eksisterende.
Vi har samlet det bedste på et sted. Her kan du spille alle de gode pigespil, som fx.

