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Bilar : fart, fläkt och nostalgi Peter Haventon boken PDF Peter Haventon har än en gång gjort en djupdykning
i sina välfyllda arkiv liksom i svenska folkens fotoalbum från förr. Och resultatet är en bildkavalkad över
tider då bilåkade kunde bli hur äventyrligt som helst, med ingredienser som punktering och kokande

kylarvatten på utflykter och långresor i landsvägsdammet.I denna utgåva av serien om bilar som de verkligen
var förr, hittar vi allt från den drygt 100-åriga konsten att hålla i hatten vid automobilfärd till ett exempel på
hur det kan gå om man ställer sin klassiska Alfa Romeo i ett parisiskt parkeringsgarage och åker hem till
Västergötland.Vi får även en viss inblick i hur man inte ska hoppas på alltför mycket när man bygger en bil
för att slå det absoluta hastighetsrekordet. Och så tar vi en snabbtitt på gamla trampbilar. Plus, naturligtvis,
svenska familjers egna bilhistorier. Det visar sig att det då kan smyga sig in helt unika vagnar, fast det var det
ingen som förstod innan de gick till skrot.   En välkommen nyhet - boken innehåller numera även färgbilder!
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