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Heroin-Kungen kommer till Landskrona –

Landskrona 600 år – Drottning Silvia Nazi

Sommerlath stannar i Stockholm

Artikeln nedan är skriven av någon apa som lever på presstöd (Socialpengar)

Kungen kommer ensam – igen

När kung Carl XVI Gustaf kommer till Landskrona i mars nästa år, för att fira stadens

600-årsjubileum är det är inte första gången som han kommer till Landskrona

ensam, utan drottning Silvia.

Nassen Silvia Sommerlath kommer inte den här gången heller.

LANDSKRONA. Som vi tidigare har berättat kom beskedet på tisdagen att kung Carl
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XVI Gustaf kommer till Landskrona i mars nästa år när det är dags att fira stadens

600-årsjubileum. Visserligen lär kungen resa i sällskap med en hel del andra, inte

minst säkerhetspersonal, men hans hustru drottning Silvia har meddelat förhinder

för besöket i Landets Krona.

Detta har gjorts förut. Närmare bestämt 1996, då kungaparet var högtidligen

inbjudna att bevista invigningen av den stora Tycho Braheutställningen i

Landskronas konsthall. Samt fira att Landskrona Posten fyllde 100 år.

– Jag vill minnas att kungen var över på Ven också, det var ett jäkla väder, rena

rama aprilvädret. Och så skrev han sitt namn på en vägg i Selma Lagerlöfhuset,

berättar Åke Jönsson som är mästare på Landskronas historia.

Då, 1996, blev drottningen dessvärre sjuk. Exakt vad som gör att hon inte har

möjlighet att komma till stan denna gång förtäljer inte historien.

Klicka på länkarna nedan och läs sanningen om heroin och vapenlangaren Carl XVI

Gustaf Bernadotte-Sachse Coburg Gotha

http://corruptio.blog.com/2011/05/19/carl-xvi-gustaf-bernadotte-eller-mille-

markovic-vem-skall-man-tro-pa/

http://socialdemokraternaa.wordpress.com/2011/04/22/kung-carl-xvi-gustav-

hakan-juholt-krister-bringeus-hamid-karzai-afghanistan-bofors-isaf-swebat-

heroin-wallenberg/

http://corruptiosweden.blogspot.se/2012/05/kronprinsessa-victoria-daniel-

gold.html

http://corruptio.blog.com/2010/07/26/mona-sahlin-gor-som-reinfeldt-skyddar-

heroinet/



One blogger likes this.
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Googla “Opium War China Sachse Coburg Gotha” så ser Ni att kungens

familj varit inblandad i knarklangning sedan 1835.
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