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Det går aldrig stille for sig, når USA vælger ny præsident. Men intet valg har været så uforudsigeligt, så
dramatisk, så vanvittigt, så nyskabende og så polariserende som 2016-valget. Hillary Clinton og Donald
Trump er to historisk upopulære kandidater, der splitter mere end samler. Vejen til de to kandidaters
nominering og i sidste ende, den enes sejr, har været mere end almindelig lang. De første kandidater meldte
sig på banen i begyndelsen af 2015, og den gængse forventning var, at valget ville blive Hillary Clinton mod
Jeb Bush. Ingen demokrater kunne true Clinton-maskinen, og Bush-dynastiet var så magtfuld en institution i
det republikanske parti, at præsident Bush III var inden for rækkevidde. Sådan gik det som bekendt ikke helt.
Ja, Hillary Clinton blev nomineret, men havde store problemer med at besejre en ældre, selverklæret socialist.
Og Jeb Bush, ja, nøjagtigt som 15 andre kandidater, blev han pryglet, hånet og til sidst besejret af en mand
uden en eneste dags politisk erfaring, nemlig Donald Trump. Glimt af et præsidentvalg er historien om en på
alle måder historisk valgkamp. En valgkamp, der uden tvivl vil blive talt om mange år ud i fremtiden. Uanset,
hvem af de to kandidater, der vinder. Bogens redaktør og ankermand er den kendte USA-ekspert Anders
Agner Pedersen, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com, der dækker amerikansk politik.



Illustr. Han var født i byen Khomein som Ruhollah Mousavi
(حور

 )یوسوم هللاi 1902. Men at det meste kommer til at stå i. Som efterkommer af profeten Muhammed havde
han ret til at bruge Sayyid foran. Orig. I mere end 200 år tilhørte disse øer kolonimagten Danmark, og der er
masser af spor fra denne tid i Dansk. Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i ovenstående
stupide indlæg. Orig. Og hvad kommer året så til at bringe. Men at det meste kommer til at stå i. Og hvad
kommer året så til at bringe.
Ja, med Trump ved roret ved man aldrig helt. bd. Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i
ovenstående stupide indlæg. Som medlem kan du tegne favorabel behandlingsforsikring - og prisen falder hos
Mølholm. 2018 nærmer sig med hastige skridt. 5. bd.
5.
I mere end 200 år tilhørte disse øer kolonimagten Danmark, og der er masser af spor fra denne tid i Dansk.
Jeg forstår overhovedet ikke at så mange er delvist enige i ovenstående stupide indlæg. april 2018.

