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Historien om de amerikanske presidentene er en spennende beretning om 42 høyst ulike mennesker. Alle
presidentene blir nevnt i lydboka, og forfatter Hans Olav Lahlum tegner levende portrett av de tretten
viktigste: George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, James Polk, Abraham Lincoln, Theodore
Roosevelt,Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy,
Ronald Reagan og Bill Clinton.
Høstens to valgkandidater, John McCain og Barack Obama er også inkludert. Lydboken Presidentene blir lest
av forfatteren Hans Olav Lahlum, og er en forkortet versjon av den trykte boken.
Vedlagt følger en oversikt over alle USAs presidenter.
Som abonnent på Klar Tale får du: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit; Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Man kan ikke hjelpe den som liker avhengighet, trøstesløshet,
ensomhet. Du er ikke en sånn venn man kaller en venn. Vi har aldri blandet blod eller. Noe av det som skjedde
i 1994; EØS avtalen trer i kraft. (1/1) Martti Ahtisaari blir president i Finland 6/2 De olympiske leker åpner på
Lillehammer 12/2 25 år siden i dag: Fryktet borgerkrig da Sovjet ble oppløst For 25 år siden opphørte
Sovjetunionen å eksistere. Landets siste president, Mikhail. India styrer klar av PLO Indias statsminister
Narendra Modi skal etter planen på offisielt besøk til Israel i neste måned. Det hebraiske nettstedet Walla
melder at. Grunnloven fra 1979 slår fast at Kiribati er republikk. Presidenten er stats- og regjeringssjef og
utnevner alle landets dommere. Presidentene utnevner også. Den britiske statsministeren Theresa May sier at
det blir nyvalg den 8. juni, i en overraskende kunngjøring.
President Donald Trump sier han vil undertegne presidentordre om en omfattende omstrukturering av det

amerikanske militæret. smp-stories-top-widget Trump. Trump gir forsvaret 30 dager på ny IS-strategi
Washington (NTB-AFP): USAs president Donald Trump har signert en ny presidentordre hvor han gir
forsvaret. Les også De skaper vrengebilder av Europa Sterke menn i øst, presidentene Vladimir Putin og
Recep Tayyip Erdogan, skaper vrengebilder av Europa for å.

