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Dette er fortellingen om hva som egentlig hendte de dramatiske dagene rundt 17. mai 2005. Løgner, fortielser
og halvsannheter har effektivt hindret offentligheten i å forstå hvilke krefter som i noen skremmende maidager
ikke bare var i ferd med å angripe USA innenfra, men også ramme et lite kongedømme i Europas utkant. Da
den første kvinnelige amerikanske president satte bena på norsk jord for å feire grunnlovsdagen i landet
slekten hennes en gang forlot, utløste hun hendelser som er hemmeligstemplet av både norske og amerikanske
myndigheter helt frem til 2055. Da vil de fleste aktørene være døde, og fortellingen være interessant kun for
forskere som knapt var født da alt skjedde. Dette er den sanne historien, for deg som var voksen og ikke trodde
på det som ble fortalt. En spenningsroman i Vik/Stubø-serien
Anne Holt, født 16 november 1958, er de seneste årene først og fremst kjent som forfatter. Hun har tidligere
jobbet som reporter i Dagsrevyen, vært etterforsker i. Det er artig å få anledning til å arrangere et
landsstyremøte med spennende helsepolitisk debatt og valg i Ålesund, sier Shruti Sharma, Møre og Romsdal.
Trump gir Kina-kritiker viktig stilling Donald Trump har utnevnt økonomen og Kina-kritikeren Peter Navarro
til leder for Det hvite hus' nyopprettede. KapittEL 12 • MaKt og styring i uLiKE statEr DEL 2 179 Norge,
Frankrike, USA – og delvis også Storbritannia – bygger på tankene fra den Fagstoff: Norge er et kongedømme
(eller monarki), men det er bare en av mange mulige måter å ordne styringen av samfunnet på. ”Styreform” er

ordet vi bruker. Brexit er i ferd med å bite for britene. Et internt notat viser hvordan Brussel er i gang med
fryse ut britiske selskaper, som stenges ute fra kontrakter. Også i populærkulturen er presidentens helse en stor
sak. I TV-serien Presidenten - The West Wing - gikk store deler av flere sesonger med til saken om. PARIS
(Aftenposten): I dag avgjøres det om sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39) eller høyrepopulisten
Marine Le Pen (48) blir president i Frankrike. Trump raser mot tilsidesettelse av innreiseforbud Donald Trump
går i strupen på dommeren som åpnet for at flypassasjerer fra svartelistede land igjen. Vitnene passer dårlig
inn i Vladimir Putins visjon om et ensrettet, militært sterkt og nasjonalistisk land. Som kristen avis har Dagen
et kjølig forhold.

