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FRANKRIKE NEDGRADERAS 

 

MINA TANKAR 

Frankrike har precis nedgraderats, enligt uppgifter från Paris. Detta kommer att skynda på 

problemet i Europa, och den ekonomiska situationen blir allt mer farlig. Frankrike kommer 

säkerligen att få italienska och spanska statsobligationer att öka under de kommande dagarna. 

S&P kommer inte ut med så här allvarliga nyheter såvida det inte är fredag, för att undvika att 

marknaderna störtdyker. Detta kommer att ha effekt på den amerikanska marknaden. Det 

ryktas att fler nedgraderingar nalkas, men Tyskland kommer inte att nedgraderas. Det 

ekonomiska världsläget har just ökat farten, fredagen den 13:e. 

 

// Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Mina Twitter-meddelanden,  och snart varenda nyhetsprogram,  som vill följa riktiga nyheter. 

 

 

WOW 

 

MINA TANKAR 

Wow. Vad mycket nyheter! Jag twittrar så det ryker idag. Nio EU-länder har nedgraderats, 

med Frankrike, Spanien och Italien som de största. EU:s ekonomiska problem ökarfarten, ovh 

nästa vecka kommer att vara väldigt avgörande. Besök gärna min flik om ekonomiska 

indikatorer. Jag har även lagt upp profetiska nyhetslänkar på sidan. [  ] 

 

Hur som helst, så rapporteras det att Obama i ett telefonsamtal har sagt till Netanyahu att 

Amerikas president är upprörd på Netanyahu för mordet på den iranske vetenskapsmannen. 

Tydligen är det så, oavsett vad media rapporterar idag, att Israel hade ett finger med i spelet. 

Mer krigsmateriel skeppas i denna stund till Mellanöstern. I sinom tid kommer alla nationer 

att samlas på Megiddos slätt, och denna tidsålders strid på jorden mellan världens nationer, 

och Jesus Kristus, bryter ut. Vi kanske ser Armageddons armada komma samman? 

 

En sista notering. Jag håller på att jobba med en Android app för sidan. [ ] Jag hoppas det 

kommer att fungera om någon vecka. Jag försöker få sidan mer användarvänlig. Så jag tar era 

kommentarer och förslag på allvar. Tveka inte att mejla när som helst. Jag kanske inte kan 

svara dem alla, men jag läser dem. 

Och jag hoppas att denna websida blir mer lättillgänglig för tiden vi lever i. 

 

// Broder Brian 



 

 


