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Tenker Melania på å bytte ut sin statsleder?
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Love is in the air? Det spekuleres vilt. Bildet er fra G7-møtet i Frankrike. (Sean Kilpatrick/Pool via AP)



Del saken

Fantasien løper løpsk etter noen spesielle bilder av Donald Trump, hans kone
Melania og den kanadiske pappagutten (og statsministeren) Justin Trudeau.
Justin Trudeau ble en umiddelbar hit blant mange kvinner med et varmt
sosialdemokratisk hjerte da han ble statsminister i Canada i 2015. Med et tiltalende
utseende og imponerende bakgrunn som blant annet vikarlærer og skiinstruktør ble
han en slags «poster boy» for liberale verdier.
Han er ellers kjent for å ville endre det engelske språket ved å bytte ut «mankind» med
det mer kjønnsnøytrale «peoplekind», samt å feire Gay Pride med islam-sokker.
Men nå antydes det at Melania kanskje vil bytte ut presidenten av USA med
pappagutten (statsministeren) av Canada. Årsaken er blant annet dette bildet, tatt på
G7-toppmøtet:

Loni Love
@LoniLove

Melania is ready to risk it all #Trudeau

1,730 9:49 AM - Aug 26, 2019
727 people are talking about this

Donald Trump på sin side virker ikke bry seg nevneverdig om oppmerksomheten fra fru
Macron….

RT
@RT_com

'Everyone should find someone who looks at them the way Melania
looks at Justin #Trudeau'?on.rt.com/a0kc

Art of the steal? ‘Lusty’ look between Trudeau and Melania gets T…
The pressure was high at the G7 Summit in Biarritz, France, over the
weekend, but some snapshots from the event had social media
rt.com
452 12:50 PM - Aug 26, 2019
348 people are talking about this

Vi kan ikke se at Trudeaus kone Sophie Grégoire har uttalt seg om saken.
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jorunn risdal • for 20 timer siden • edited

Sånn hilser de på hverandre,et kyss på hvert kinn. Den franske måten.Ikke lett når folk er
vakre,alt blir seksualisert :-D Bygdedyr alle veier .
16 △ ▽ • Svar • Del ›
Hermann > jorunn risdal • for 10 timer siden

MSM sliter og bruker alle muligheter til å koke suppe.
Ikke det at jeg har noe særlig til overs for Obama, men han ble rammet av noe
lignende:
https://www.theguardian.com...
Ser man hele videoen og hele skjermbildet fortoner saken seg ganske annerledes:

▶

△ ▽ • Svar • Del ›
andres • for 21 timer siden

game over for femikladden i canada bare vent å se.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Negerkung > andres • for 14 timer siden

Slapp av. Han foretrekker gutter. Dette vet vi.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Finn > andres • for 12 timer siden

La oss inderlig håpe det.
△ ▽ • Svar • Del ›
laysee • for 13 timer siden

Alltid like kleint når Trump prøver å ta på kona si, og hun grøsser.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > laysee • for 13 timer siden

Alltid like kleint når laysee prøver å si noe kult og det faller flatt til jorden.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
laysee > Sverre Høegh Krohn • for 9 timer siden

Trumpotang to the rescue.
Deflection shield, up!
😂😂😂
3 △ ▽ • Svar • Del ›
BernstGunnar > laysee • for 7 timer siden

Vel, hun har jo latt seg "kjøpe", og får bare leve med det eller stikke.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Hans Hansen • for 21 timer siden

Det er sånn en dame ser på puddelen sin.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Jon Friele • for 21 timer siden

Pengene til Donald gjør ham ikke interessant nok lenger. Han er gammel og upopulær og
en uspiselig type.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
pels > Jon Friele • for 14 timer siden

det samme er friele, bitter, tørr, gammel og upopulær :P og jeg snakker om kaffen
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Stemme Fiskene > pels • for 12 timer siden

Nice one 😄
△ ▽ • Svar • Del ›
Herreminjesus • for 13 timer siden

Venstre anti Trump pressen gjør alt de kan for og spinne saker helt ut av profesjon,
men de er selvfølgelig avslørt, en finner stor nedgang i både seer tall og leser tall.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Akim Sondo > Herreminjesus • for 10 timer siden • edited

Xstra er også venstre nå, hehe. Dere er neimen ikke sanne. Dessuten: Et vennlig
hint fra meg til deg angående gramatikken din: Vi bor i Norge, og det er vi så stolt
av at vi bør forvente at alle som er født og oppvokst her klarer å skrive to linjer uten
å fylle disse med en helt forferdelig språkføring som er en skam for landet.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Greger Grillbein > Akim Sondo • for 3 timer siden

Som vanlig, se bort ifra inneholdet og angripe noe helt uvesentlig istedenfor
å komme med argumenter. Vi har sett det lenge
△ ▽ • Svar • Del ›
Fred-Yngve Rognlien-Ingstad • for 9 timer siden

Hvis så er tilfelle så forstår jeg Melania. Men å kysse en mann på kinnene med et smil er
vel så naturlig fransk/latinsk som det kan bli. Det hele er nok ganske uskyldig.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Vantroende • for 10 timer siden

Kan jo være ei stor honningfelle dette da. Trump vil ha kontroll over Canada og fruen
spiller med.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Nasjonalpatriot • for 7 timer siden

Nei, nei, ikke en sånn femi pappagutt for enestående vakre Melania. Jeg vil ha henne!
△ ▽ • Svar • Del ›
alphaunicorn81 • for 7 timer siden

Gud bedre hvilken oppdagelse! Husk nå for all del å spinne løgnen videre til nestemann
Melania "kyssehilser". Finnes nok av særegne klinebilder der ute, hvor mannlige
statsledere hilser på hverandre.
△ ▽ • Svar • Del ›
Knu West • for 7 timer siden

Der ser man hvordan søppelmedias konspirasjonsteorier fungerer😂. Idiotene skriver det
de selv ønsker skal skje og hva de vil andre skal tro.
△ ▽ • Svar • Del ›
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Sophie Elise ristet av sinne etter møte
med abortmotstandere: – Man...
Toppblogger Sophie Elise Isachsen har blitt TV 2-programleder.
I første episode møtte hun abotmotstandere og ristet av sinne.
I den nye TV 2-serien «Sophie Elise...
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