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Hva får ensomme ulver til å begå terrorhandlinger? Og hva skiller dem fra terrorister som opererer i grupper? I
Sinte hvite menn blir historien, ideologien og psykologien til kjente og mindre kjente soloterrorister som
Timothy McVeigh,
Lasermannen John Ausonius, Peter Mangs, Ted Kaczynski, og Anders Behring Breivik gått etter i sømmene,
på jakt etter det som skiller en voldelig terrorist fra en alminnelig ekstremist.
«Jeg ønsker å forstå veien fra barndom og oppvekst, frem til terroristen står der med detonatoren til bomben
eller med maskingeværet klart til å fyre av. Hvordan spiller personlige opplevelser, ideologi og personlighet
sammen,
slik at en McVeigh, en Breivik eller en Kaczynski bestemmer seg for å starte sin private krig mot samfunnet?
Går det an å forstå logikken deres?» spør Skoglund i denne boka.
Valget i USA: – Derfor stemmer «sinte, hvite menn» på Trump – Man kan spørre seg «hvorfor vil noen
stemme på en så sprø fyr som Trump?» Jeg er overbevist om at vi nå bevitner ydmykelsens politikk. Trump
blir president fordi han klarte å manipulere raseriet som millionvis av mine. Den syriske dramatikeren Ibrahim
Amir, som har skrevet stykket, vet hva han gjør. Han har på mesterlig vis klart å dramatisere kvinneforakten
som. Kroppsspråket er noe alle registrerer, men få tillegger nok betydning. Vi bruker ikke det vi ser bevisst. I
en del situasjoner prøver vi å skjule mye av det vi. På denne paradisøya er det totalforbudt å gå i land Hvite

strender og uberørt jungel burde normalt gjøre North Sentinel Island til et yndet reisemål. Om det er jul, påske,
bursdager, slektstevne, dåp, konfirmasjon, bryllup eller andre spesielle anledninger der narsissister/psykopater
skal delta og har for vane å. Ifølge en studie fra Brunel universitet i London er fysisk svake menn mer
tilbøyelige enn andre for å sympatisere med sosialistiske ideer. Sterke menn lener mer. En øde planet.
Ørkenlandskap. Ulende vinder. En brennhet sol og en iskald natt. Der det en gang var liv, er det nå kun
stillhet. Svever det fortapte spøkelser der? Velkommen - http://www.sonjas-hjemmeside.com/.
NR.2 HVORFOR BJØRNEN ER STUBBRUMPA den dag i dag Bjørnen møtte en gang reven, som kom
luskende med et knippe fisk.
Tips til vellykket eventyrstund: Jo mer man øver lettere blir det. Man må være engasjert. Les eventyret en
gang først så du kjenner til det du skal fortelle.

