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I ruinene av Tsjetsjenia pågår fremdeles en skitten konflikt uten klare fronter. Samtidig med at kampene har
spredd seg til naborepublikkene Ingusjetia og Dagestan, har russiske myndigheter lykkes med å gjøre krigen
usynlig.
Aage Storm Borchgrevink har inkognito tatt seg over grensen til et område av Europa som i dag er stengt for
vestlige journalister og observatører. Den usynlige krigen handler om menneskene han møter og deres
beretninger fra et liv i krigssonen.

Dette er en sterk bok om ofrene for den tsjetsjenske torturisten og presidenten Ramzan Kadyrov, som i dag er
en av den russiske presidentens viktigste støttespillere.

Historiene fra det russiske imperiets utkant er også et portrett av det nye Russland under Vladimir Putins
ledelse – Putinistan.
Les nyheter fra Redd Barnas arbeid i inn- og utland. Hva husker du om den amerikanske revolusjonen? Test
deg selv! Skjebneåret 1814 var på mange måter en konsekvens av revolusjonene i Europa og Amerika mot
slutten av det attende århundret.
Den lange krigen på kontinentet som. Forsoning etter 2.
verdenskrig: NS-BARN SOM FORSØMT GRUPPE I ETTERKRIGSTIDENS NORGE. Grosås
Retreatsenter, Iveland, 8-10 juni 2012.
Referat fra forsoningsmøter: Carl Gustav Fleischers navn er først og fremst knyttet til hans innsats under
felttoget i Norge 1940. Han ble den første allierte generalen som beseiret tyske. Kong Haakons møte med den
tyske representanten Curt Bräuer på Elverum folkehøyskole 10.
april 1940, er kvintessensen av den norske krigshistorien. Hans. Jul i Nord-Odal gjennom 27 år: Her er en
komplett oversikt over alle artiklene i Jul i Nord-Odal gjennom 27 år. Du kan klikke deg rett inn på hver.
Trekk pusten for siste gang. Serien om den hemmelige agenten Ruby Redfort - endelig i pocket! Les mer.
Ytringsfrihet og trykkefrihet. Et av de viktigste prinsippene i et demokratisk samfunn er at alle borgere har rett
til å mene hva de vil, og å gi uttrykk for det i. Første bok som kom på norsk i trilogien om politimannen
Camille Verhoeven fra franskmannen som hylles for både språk og spenningsnivå. Psycho så det.

