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Den tyske historikeren Guido Knopp gir her nærgående og avslørende portretter av seks av Nazi-Tysklands
fremste militære ledere: Erwin Rommel, Wilhelm Keitel, Friedrich Paulus, Erich von Manstein, Ernst Udet og
Wilhelm Canaris. Dette er også en spennende beretning om rivaliseringen mellom de militære ledere og om
deres ofte kompliserte forhold til den tyske fører, Adolf Hitler. Livet til disse offiserer var preget av konflikten
mellom deres lydighet og lojalitet til sitt fedreland og deres egen visshet om at de var en del av Hitlers
krigsmaskin og at de støttet et av historiens mest brutale regimer. For flere ble dette en personlig tragedie.
Bush, Blair og Saddam Et lite dikt om krig og alt det der. Det siste man gjør Etter jeg hørte om krigen på Gaza
så skrev jeg denne! Dikt om krig Hva fikk Sovjet til å invadere nabolandet Afghanistan? Hvorfor blandet USA
seg inn i Vietnamkrigen? Hva fikk USA til å blande seg inn i Vietnamkrigen? P3 Dokumentar fikk være med
på da Vigrid-leder Tore Tvedt skulle døpes. Video: Tom Øverlie (foto) og Jørgen Klüver (redigering), NRK 4
months Et dikt jeg skrev om kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder.
fortsatt vondt. Engelsk Lik oss på facebook for å holde deg oppdatert på MeeTV sine tjenester, TVnyheter,
anbefalinger og generell TV-moro. Oljekrisa slipper ikke taket Ledigheten falt i april, men oljekrisa slipper
ikke taket, skriver Hegnar.no. Verden forandrer seg. Statoil investerer 40-55 mrd.

kroner. Stedfortredende utenriksminister til Trump: Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje
2017.05.17 Før USAs president Donald Trumps besøk i Israel og 50.

