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»Hettan. Dammet. Törsten Ryssland i krig
med Georgien. Vem hade trott att denna 
mardröm kunde bli verklighet?«
Arkadij Babtjenko
8 AUGUSTI 2008, samma dag som OS invigs i Peking, rullar ryska stridsvagnar in i Georgien. Angreppet är
ett svar på de georgiska bombningarna av utbrytarrepubliken Sydossetien, men också en reaktion på att den
forna sovjetrepubliken vill bli medlem i Nato. Det är ett storpolitiskt spel med höga insatser för alla parter.
Vid krigsutbrottet beger sig den ryske krigsreportern Arkadij Babtjenko till stridszonen. Med penna och
kamera rapporterar han för den regimkritiska tidningen Novaja Gazeta, en skildring som kommer att präglas
av hans egna erfarenheter som traumatiserad krigsveteran från båda Tjetjenienkrigen. Med närgången blick
registrerar Babtjenko sin omgivning och sig själv i krigets verklighet.
Känsliga läsare varnas för bildmaterialet.

Arkadij Babtjenkos reportage från kriget i Georgien har prisbelönats av den oberoende brittiska
journalistföreningen The Frontline Club, Ryska journalistförbundet och Moskvas journalistförbund. Av
Babtjenko har tidigare utgivits den hyllade krigsskildringen »Krigets färger« (2007).
Saksøk de samme for NOK 50 millioner (anslått nåverdi) for ødelagt merkevare (mest sannsynlig for lavt),
tilsammen et mildt krav på NOK 150 millioner. Asias vegetasjonsbelter svarer i store trekk til klimabeltene.
Siden alle klimaforhold er representert i Asia, er vegetasjonen svært variert. Destabiliserende oljepris Et
geopolitisk våpen Når Brent selges for 33 dollar fatet, fins det oljekvaliteter som går for ned til 10 dollar fatet,
f. Alt du trenger å vite om festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om
tjenesten; Norske festivaler. Her finner du en komplett. Lager russelåter på stabbur; Moelven kvitt elektrisk
tapssluk; 16 kuer døde etter å ha blitt blyforgiftet «18. januar 2016 døde mamma klokken 6 om morgenen.

