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I denne kritiske og veldokumenterte biografien belyser Masha Gessen Putins mange sider ved hjelp av flere
nye kilder: de sterke båndene til FSB (tidligere KGB), behandlingen av terroren og opprørene i Tsjetsjenia,
korrupsjonen i valgsystemet og ikke minst hans mye omdiskuterte medskyldighet i drapene på flere kritiske
journalister.
PUTIN er et flengende oppgjør med en iskald maktpolitikers metoder og etrystende innblikk i de
brennaktuelle forholdene i stormakten Russland.
Under kristen-konferansen Oslo Symposium holdt Carl I. Hagen (Frp) fredag en tale der han blant annet sier
Norges ville vært tjent med å ha et bedre. Kjære Putin.
Ikke ta fra barn foreldrene sine.
Etter nyttår skal russiske myndigheter diskutere et lovforslag som vil fjerne barn fra familier der en eller
begge. Amerikanske etterretningsmyndigheter sier at de er «svært sikre» på Vladimir Putin selv sto bak

ordrene om å sabotere valget for Hillary Clinton. ARKHANGELSK (Aftenposten): – Hør nå her: Nei. Slik
kommenterte Russlands president Vladimir Putin anklagene om russisk innflytelse på USA-valget. Steven
Seagal og Vladimir Putin Her overleverer Putin et russisk pass til Hollywood-kjendisen: - Han er som en bror
for meg Valtteri Bottas (27) har aldri tidligere vunnet et formel1-løp. Søndag vant finnen Russlands Grand
Prix - og ble så hyllet av president Vladimir Putin. Rapport: – Putin beordret hacking for å hjelpe Trump
President Vladimir Putin ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. Russland er
verdens største land, og en stormakt i internasjonal politikk og handel. Landet har gått fra kommunistisk
diktatur til markedsøkonomi, men. 60 tanker om “ Profeti: Russland vil angripe Norge om fire måneder -så
russiske Tupolev-fighters over Norge ” Episoden som nå har fått massiv oppmerksomhet i Frankrike, skjedde
under direktesending på fransk TV. Ifølge avisen Mirror deltok modellen Soroya i en.

