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«Med uvirkelige skritt skred revolusjonens sendebud, Alfred Martin Madsen, over Slottsplassen, forbi
gardisten under balkongen og inn i den kongelige residens ...»
Tor Bomann-Larsen gir en like medrivende som skarp analytisk fremstilling av kong Haakons møte med
klassekampens krav. Et hjemlig politisk drama utspiller seg i en tid da palassene ble stormet i Europa og
kongeparets slektninger ble myrdet i Sibir. Makten er beretningen om den gamle verdens blodige undergang,
om borgerkrigens trusler og om en konge som kom arbeiderklassen i møte.
Tor Bomann-Larsen legger nye premisser for vår nasjonale historie i det fjerde selvstendige bindet om Haakon
& Maud.
Jonas Gahr Støre kan gjøre et historisk dårlig valg, men likevel bli statsminister til høsten. Han kan altså tape
valget, men vinne makten. I en ny rapport hevdes det at diktator i Nord-Korea, Kim Jong un (32) har henrettet

340 personer de fem årene han har hatt makten. Brutal. Rapporten er utarbeidet av. Hvert fjerde år velger vi
representanter til vår folkevalgte forsamling, Stortinget.
Stortinget er det styringsorganet som har den lovgivende og bevilgende makten. LONDON (Aftenposten):
Europa «må levere» på USAs krav om en kraftig økning i forsvarsbudsjettene, mener Jens Stoltenberg. Men
en rekke land ligger. I Vietnam finner man skog, grønne rismarker og fjell.
Vietnamesere flest arbeider med jorda eller skogen.
Landet har ett politisk parti, kommunistpartiet. Selv om. Frivillighet og forretning. SOSIALT
ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere
år. – Det finnes et potensial. Navnet "Den arabiske våren" Protestene har fått navnet "Den arabiske våren",
først og fremst i vestlige medier. Navnet er en hentydning til tidligere opprør hvor. I år 1587 ble
kristendommen forbudt og europeerne fikk bare drive en svært begrenset handel med Japan.
I de neste tre hundre årene tok tokugawashogunen makten.
Velkommen til BmOnline Politiske Forum. We Will Make Norway Great Again! Yess we do, yess we do- do
you want to join? Vasallstaten står for fall! BI-professor Linda Lai er ikke i tvil om hvilke ledere som er verst.
Ofte lurer de folk trill rundt.

