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HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics. 'We have declared before that
it is not only expedient but necessary for a prince to take care his foundations be good, otherwise his fabric
will be sure to fail.' Considered one of the first works of modern philosophy, Machiavelli's The Prince is an
intense study on the nature of power and the course it should take when ruling a country and expresses the
author's strong and unyielding ideals and beliefs on using force rather than law to achieve your aims.
Responsible for the widely-used phrase 'Machiavellian', with all of its negative connotations, his extreme
treatise remains a classic text to this day.
Få dager etter at Prince ble innlagt på sykehus og avlyste konserter, kommer nyheten om at den
verdensberømte musikeren er død – 57 år gammel. PRINCE2 betyr Projects IN Controlled Environments.
Dette er en internasjonalt anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse, og den er ansett som den ledende.
PRINCE2® - METODE OG SERTIFISERING I PROSJEKTLEDELSE PRINCE2 er en anerkjent
sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys. Vi i Princess er opptatt
av at du som kunde skal føle deg trygg når du handler hos oss. Vi ønsker at du skal ha en hyggelig

handleopplevelse, og at du skal være.
Amerikansk sanger, musiker (gitar, keyboards, bass, trommer), komponist og skuespiller. Prince var en av
1980-tallets mest innflytelsesrike artister. Han skrev.
Hvert tiende år skjer det noe spesielt med Prince.
I 1984 fikk han sitt gigagjennombrudd med «Purple Rain». I 1994 viste han at han kunne greie seg fint.
Prince Rogers Nelson (1958-2016) 21. april 2016 kom nyheten om at Prince var funnet død i Paisley Park,
hans hjem og studio i Minneapolis.
Han ble 57 år gammel. Ifølge politiet ble Prince funnet livløs inne en heis i et av byggene på eiendommen i
Minnesota. Ut over dette er omstendighetene rundt dødsfallet. Dyner, puter, sengetøy, laken, putevar. Alle
våre kroppsnære tekstiler er øko-tex godkjente. Inneholder ikke helse- eller miljøskadelige kjemikalier.
Artisten Prince døde 21. april i sitt studio i Minneapolis i USA, og obduksjonsrapporten viser at han døde av
en overdose fentanyl. Analyse av pillene.

