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premiereminister Mecham Begins handlinger fik omverdenen til for første gang at vende det kritiske blik bort
fra palæstinenserne og mod Israel. Dette skift satte for alvor gang i den palæstinensiske kamp for at få deres
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USA og Tyskland. Jens Nauntofte har siden 1961 skrevet 14 bøger om samtidshistorie. Hver bog stiller skarpt
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