Kandidaterne 2016
Sprog:

Dansk

Udgivet:

22. januar 2016

Kategori:

Historie og samfund

Forfatter:

Anders Agner Pedersen

Forlag:

Forlaget Kongressen

ISBN:

9788799857043

Kandidaterne 2016.pdf
Kandidaterne 2016.epub

Hillary Clinton, Bernie Sanders, Marco Rubio, Jeb Bush, Ted Cruz, Donald Trump. Listen af kandidater, der
ønsker at blive Amerikas næste præsident er lang. Hvem, der bliver USA’s 45. commander-in-chief afgøres
tirsdag den 8. november 2016. Mens feltet af republikanske bejlere længe har været så stort, at der ikke var
plads til samtlige kandidater på debatscenen samtidig, har det hos Demokraterne længe været en tvekamp
mellem Hillary Clinton og Bernie Sanders. I ’Kandidaterne 2016’ ser et hold af skribenter fra Kongressen.com
nærmere på nogle af de mange kandidater, der alle drømmer om at afløse Barack Obama. Hvem det bliver, er
endnu uvist. Men at det bliver en af dem, der portrætteres i ’Kandidaterne 2016’ er overvejende sandsynligt.
Om forfatterne: Anders Agner Pedersen (f. 1985) er chefredaktør på Kongressen.com. Han er en af landets
mest benyttede USA-analytikere i både TV og radio og forfatter til en række bøger om amerikansk politik,
heriblandt ’Kennedys Største Taler’, ’Glimt Af Amerika’ og senest ’Rubio, Castro Og Det Nye Amerika’
Mette Laursen (f. 1984) er redaktionschef på Kongressen.com. Stod bag den roste antologi ’Den Amerikanske
Drøm’ og har desuden bidraget til bøgerne ’Glimt Af Amerika’ og ’Fiktionens Magt’.
Kandidaterne. Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille
kandidater til prisen. Ja tak, send mig nyhedsbrevet. Onsdag den 3. marts 2016. Melhor Preço Garantido.
Print view; 139 posts Page 11 of 14. Kandidaterne Indsendt af Rasmus Høyer kl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melhor

Preço Garantido. marts 2016. Reserve o seu Hotel em Benidorm Melhores preços, sem custos reserva
Indleveres der én liste, er der fredsvalg, og kandidaterne på den indleverede liste er valgt. Encontra o voo
mais barato Reserva online fácil e segura. Kandidatliste Efteråret 2016. april træder en række
overenskomstændringer på det kommunale, regionale og statslige område i kraft. juni 2016 aftale om nye
kampfly til erstatning for de aldrende F-16. januar 2018. Der er 7 genopstillere og 5 nyopstillere, som i
januar og februar 2016 skal i valgkamp om de 10 regionale pladser. juli har danskerne på guldtuben. Men
hvilket brætspil er bedst. Her i albummet finder du kandidaterne til Sundhedsprisen 2016.

