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Spennende som en roman - nå i pocket!
Ingen hadde større innflytelse på opprettelsen og utviklingen av kommunismen enn Vladimir Iljitsj Lenin. Den
britiske historikeren Robert Service kan, takket være funn i nyåpnede arkiver, vise nye sider ved Lenins
sammensatte personlighet. Han tar leseren med gjennom Lenins ungdomstid, på hans mange utlandsreiser og
inn i kretsen rundt Lenin i tiden før den første verdenskrig.
Service tegner et fascinerende bilde av mannen som stod bak Oktoberrevolusjonen i 1917: Etableringen av en
kommunistgruppe, utviklingen til et parti og opprettelsen av verdens første sosialistiske stat – som overlevde
mot alle odds.
Lenin og Russland ble et fyrtårn for verdens venstresosialister. Lenins tolkninger av Marx’ og Engels’
doktriner ble hellige skrifter for kommunister, og de ble ved hans død betegnet som marxismen-leninismen.
Vladimir Lenin: Staten og revolusjonen.

Du kan lese mer om Lenin (1870-1924) i læreboka side 307-313. Oppgave. Les utdraget fra Staten og
revolusjonen og svar på. I februar 1917 (mars etter nåværende russisk tidsregning) brøt det ut store protester
og demonstrasjoner. Etter noen dager valgte tsaren å gi fra seg makten. Ecuador med Galàpagosøyene er et
stadig mer interessant reisemål.
Her kan du lese om turisme, kultur, samfunn og dagligliv i Ecuador.
Hvilke år snakker vi om når vi snakker om "Den kalde krigen"?: ? 1814 - 1905 ? 1961 - 1989 ? 1940 - 1945
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Gipsmakeriet selger en rekke
forskjellige figurer og byster. Med "byste" menes en skulptur i klassisk portrett–tradisjon hvor en person
fremstilles med hode eller. The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to
be good or evil. Hannah Arendt (1906-75) Illustrasjon: Wikipedi Brukere som har lastet ned Goodbye Bafana
Film analysis, har også lastet ned KVINNENES KAMPDAG. Hovedparolene i 8. mars-toget i Oslo 2003 var:
- Nei til krig! Velferd er ikke atombomber! - Kriminaliser horekundene - Kamp mot vold mot kvinner. Bli
med til Barentsburg med hurtigbåt! For deg som ønsker å reise komfortabelt, effektivt og for å utforske.

