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Rummer Danmarks største oversigt over disse magtfulde sentenser, der har været kendt og respekteret siden
oldtiden, og som stadig er en umistelig del af kulturarven.

- Mottoer, valgsprog og paroler er et aktuelt emne - etiske fyrtårne - midt i en normløs tid, hvor enhver
generelt er sin egen lykkes smed og ´anything goes´!

Bogen er inddelt i to hovedafsnit:

1. Leksikal opslagsdel

Rummer henved 500 valgsprog, der har tjent - og tjener - som inspiration for højt respekterede personer med
tilknytning til kongehuset, erhvervslivet, pressen, statsadministrationen, kulturlivet samt diverse

internationale organisationer m.m. Endvidere samtlige nationalstats-mottoer med uddybende forklaring.

2. Stort uddybende afsnit

Her fortæller 200 kendte danskere om netop deres personlige motto og centrale leveregel. En eller flere af
disse sproglige ledestjerner vinder måske genklang hos læseren eller inspirerer til skabelsen af et helt

personligt motto.

3. Omfattende litteraturliste og fyldigt stikordsregister. 
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