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"Storslått sladder. En svært underholdende, vittig og velskrevet bok om britiske eksentrikere på 1900-tallet."
Stein Roll, ADRESSEAVISEN
.
Hakelius verden er som Se og Hør for intellektuelle, eksentriske menn, hvor han fôrer oss med anekdoter om
fordums sære forhold, moter, seksuelle preferanser og utsvevende liv. En særdeles elegant, svulstig og
morsom bok, skrevet med innlevelse og presisjon." Alexandra Irene Larsen, FÆDRELANDSVENNEN
.Ja til korte, lekne, løst redigerte biografiantologier av denne typen, sier jeg bare. Have a good one..
Jon Øystein Flink, KLASSEKAMPEN
.Etter å ha lest boka .Døde hvite menn. forstår du at det som oftest er fantasien som setter grenser
virkeligheten er uendelig mer utrolig.. Svein-Yngve Madssen, LO-Aktuelt
.Og jeg skal love deg at det er lenge siden jeg har ledd så mye og så lenge . . Sissel Hoffengh, DAGSAVISEN
. . .Kva er det som er så morosamt?. Det forstår eg, og det kjem alle anglofile til å forstå om dei kjøper og les
Hakelius nydelege vesle bok.. Jon Hustad, DAG OG TID
.[.] en nødvendighet for den som liker England, eksentriske engelskmenn og underholdende historier.. LEIF

GW PERSSON, EXPRESSEN
Døde hvite menn er et sjarmerende og underholdende portrett av 1900-tallets England og noen av landets
merkeligste personligheter. Møt enmannskatastrofen Jeffrey. En bedre forståelse av totalitarismebegrepet
legger grunnlaget for videre diskusjoner om sosialisme og økonomisk demokrati, ganske uavhengig av hva
både Marx og. Hvite felt = Menn Grå felt = Kvinner. Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F] Om
avskriften. Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med. Tre hvite menn er siktet for drapet,
som trolig er rasistisk motivert. 11. juni 1998 kl. 9.25. Del på Facebook. Ni opplevelser på den svenske
rivieraen. Tre menn siktet for å ha stukket litauer (31) til døde. - Presidenten er smart, Kongo ville ikke bli
ydmyket av den hvite mann - igjen Før han ble drept uttalte han til politiets forhandlere at han ønsket å skyte
hvite. politiet nylig hadde drept to afroamerikanske menn. Oslo (NTB): Seks menn mellom 25 og 80 år døde i
trafikken i november, hele sju færre trafikkdødsfall enn i samme måned i fjor. Mannen som kjørte den grå
pickupen besluttet å bevisst krasje inn i den hvite bilen som du ser i klippet under. Bevæpnede menn tenkte å
stjele en bil med. «Storverk om skammens kapittel […] En bauta over de norske jødenes skjebne.» Erle Marie
Sørheim, DAGBLADET En 48 år gammel mann skal ha blitt steinet til døde i Somalia på grunn av anklager
om utroskap.

