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FERIE: Folk koser seg på ferie på Mallorca i Spania. Men få vil til Tyrkia.

 ● Terror og uro har 
skremt oss frå ferie i 
Tyrkia. Ekspertane spår 
fulle strender i Spania og 
Hellas. 

Vil du ha fred og ro i ferien?  
Reis til Tyrkia, seier reise-
ekspert Stig Elling. Uro 
i Nord-Afrika og terror i 
Tyrkia har skremt turistane. 
Dei vel andre stader. Særleg 
Spania og Hellas er populære 
reisemål. Det vil gi fulle 
strender og lange køar. Det 
skriv avisa The Guardian, 
ifølge nyhendebyrået NTB. 

Vêret er viktigast for 
nordmenn når dei reiser til 
Syden. Det er viktigare enn 

pris, viser ei undersøking frå 
reisebyrået Star Tour. Byrået 
trur fleire nordmenn må 
droppe draumen om sommar 
i Spania. Det er rett og slett 
ikkje plass til alle. 

– Vi ser at veldig mange vil 
til Spania og Helles. Særleg 
Mallorca er blitt veldig 
populært, seier Elisabeth 
Larsen-Vonstett til Klar Tale. 
Ho er informasjonssjef i 
reiseselskapet Ving. 

Dei har selt aller flest reiser til 
Tenerife. Det er den største av 
Kanariøyene sør for Spania. 

Maren Gjelvik
maren@klartale.no

Folk vil til Spania

Les meir på side 3

Kona Sally fekk 
Robert Mugabe 

i betre humør. 
Så døydde ho.

BERGEN: Politiet trur Monika 
Sviglinskaja blei drepen av 
Donatas Lukosevicius. Han 
var sambuar med mora til 
Monika. Måndag starta 
rettssaka mot Lukosevicius i 
Hordaland. Den tiltalte seier 
at han ikkje drap den åtte år 
gamle jenta.

GJØVIK: Studentane ved 
skulen NTNU fekk seg ei 
overrasking på eksamen. 
Nynorskversjonen av 
oppgåvene innheldt mykje 
dårleg og feil språk. Mellom 
anna vart ordet «kvisleis» 
brukt i staden for «korleis», 
skriv kanalen NRK. 

Nektar for drap

Sinte etter  
nynorskeksamen
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Minstelønn
 ● Eit byggefirma i Trondheim 

betalte arbeidarar 55 kroner i 
timen, ifølge Arbeidstilsynet. 
Betalinga er under 
minstelønn.  
 
«Minstelønn» består av to ord. 
«Minst» er ei nedre grense av 
noko. «Lønn» er avtalt betaling 
for ein jobb. Minstelønn er den 
lågaste summen som er lovleg 
å betale nokon. Dei over 18 år 
skal tene minst 168,80 kroner 
per time på ein byggeplass.

ORD I NYHENDA

Politiet i Oslo kjøpte 50 
kilo hasj. Dei ville lokke 
kriminelle og arrestere dei. 
Men narkotikaen blei seld på 
gata i Oslo.

Regjeringa gir ein milliard 
kroner til forsking på havet. 
Det kan skape fleire nye 
jobbar.

Innvandrings-
minister Sylvi 
Listhaug 
gjer ein god 
jobb. Det seier 
fleirtalet i ei undersøking.

To 13 år gamle jenter skal 
ha blitt utsette for overgrep 
i Haugesund i Rogaland. Fire 
menn er sikta.

Kort fortalt

Nye og kraftige  
våpenNei til store  

kommunar POLITIKK: Marinen skal få 
kryssarmissil. 11 båtar skal ha 
den flygande bomba om bord. 
Raketten kan angripe mål over 
200 kilometer inne på land, 
skriv avisa VG. Det er berre 
nokre få land i verda som har 
slike rakettar. 

POLITIKK: Folk i 47 
kommunar sa meininga si om 
større kommunar måndag. Dei 
fleste sa nei til å slå seg saman.  
Folk i Sola og Sandnes vil ikkje 
slå seg saman med Stavanger.

Foto: NTB scanpix  

Kort fortalt
Ei kvinne blei teken av ein 
krokodille i Australia. Ho og 
venninna skulle bade søndag. 

150 ekspertar krev at Dei 
olympiske leikar blir flytta frå 
Brasil. Dei fryktar at publikum 
skal bli smitta av Zika-viruset.

Gorillaen 
Harambe blei 
skoten laurdag. 
Han budde i ein 
dyrehage i Ohio 
i USA. Ein liten gut måtte 
reddast frå gorillaen.

Ber muslimane  
få mange barn
TYRKIA: Presidenten i Tyrkia 
Recep Tayyip Erdogan ber 
folk slutte å bruke kondom 
og p-piller. Han vil at dei får 
mange nye barn, og at Gud 
avgjer når.

IRAK: 50.000 menneske er 
framleis fanga i Falluja. Byen 
i Irak blir kontrollert av Den 
islamske staten (IS). Men no 
blir terroristane angripne av 
soldatar frå regjeringa. Over 
3.000 personar har nyleg klart 
å rømme frå byen.

Rømmer frå  
IS i Irak

FLYKTAR: Folk må flykte i Irak.

TESTA: Sjøforsvaret testa nye 
missilar i helga.

Foto: NTB scanpix

Foto: Sjøforsvaret  

45 millionar slavar
VERDA: Over 45 millionar 
lever som moderne slavar, 
syner ein ny studie. Det betyr 
at dei blir truga, utnytta eller 
brukt vald mot. 
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Klamrar seg til makta 
 ● Robert Mugabe har rast 

og herja i Zimbabwe i 36 år.

Robert Mugabe blir kalla 
ein galen diktator. Og han 
svarer med raseri. Presidenten 
får skulda for krisane i 
Zimbabwe. Folk er fattige og 
svelt. 92-åringen er den eldste 
leiaren av eit land. 

– Mugabe blei Zimbabwe sin 
leiar i 1980. Han var ein helt. 
Landet hadde rive seg laus frå 
Storbritannia, forklarer forskar 
Elling Tjønneland til Klar Tale. 
Han er ekspert på Afrika. 

Mugabe kjempa for fridomen 
til Zimbabwe. Han sona ti år 
i fengsel fordi han protesterte 

mot det kvite regimet. Han 
leia Zimbabwe framover. Han 
satsa på skular og helse. Men 
så endra det seg. Verda fekk 
sjå Mugabe sine dårlege sider. 
Han blei strengare og meir 
brutal på slutten av 1990-talet.

Han tok jorda frå kvite bønder, 
og gav den til svarte. Folk blei 
tvangsflytta og hus blei rive 
med folk i. 

Somme meiner at kona Sally 
gjorde Mugabe snillare. Ho 
blei kalla «Zimbabwe si mor». 
Mugabe blei i betre humør 
berre ho kom inn i rommet. 

Sally var stille og blyg. Ho 
støtta mannen sin. Samtidig 

jobba ho for kvinnene sine 
rettar. Folk likte henne. Ho 
blei skildra som sprudlande og 
vakker. Sally døydde i 1992. 

– Mugabe var streng då Sally 
levde også. Men det gjekk 
mykje betre med landet på 
1980-talet og 1990-talet. 
Somme meiner det gjekk 
bra på grunn av henne. Dei 
drøymer seg tilbake til den 
tida. Men Mugabe var også 
brutal dei første åra han styrte. 
Men det blei ikkje snakka så 
mykje om, seier Tjønneland.

 

Karin Flølo
karin@klartale.no

KJÆRLEIK: Nokre meiner at Robert Mugabe var snillare då kona Sally levde. Her er dei to i 1990.
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Nyhenda er omsette  
frå lettlest-avisa Klar Tale.KULTUR

– Kva er ditt favorittord?
– «Gøy». 

– Kvifor liker du dette 
ordet så godt?
– Personen eg er glad i 
brukar det veldig mykje. Det 
er kort, og eg blir glad av å 
seie det.

– Kva ord liker du ikkje?
– «LOL» (Laughing Out 
Loud). Eg er ikkje imot 
forkortingar elles. Eg synest 
berre dette ordet høyrest så 
flåsete ut.

– Kva er eit typisk 
skodespelar-ord?
– «Nærvær» eller 
«tilstedeværelse». I jobben 
min er det viktig å vere til 
stades i det som skjer. Å leve 
seg inn i rolla og oppnå det 
rolla skal.

– Kva ord bruker du ofte?
– Eg seier ofte at «eg er ikkje 
helt sikker». Det er fordi 
eg ofte bruker litt tid på å 
bestemme meg.

Emil Johnsen er 38 år  
gammal. Han speler i  
teaterstykket «Richard III» på 
Nationaltheatret. Snart skal 
han spele mordar i ein ny, 
amerikansk film.

MITT ORD

Lett å begeistre

Foto: G
isle B

jørneby / 
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athionalteatret

Kjend bok er blitt film 
 » «Et helt halvt år» er laga etter den populære boka til JoJo 

Moyes. Lou har ingen mål i livet. Så får ho jobb som pleiar for 
ein mann i rullestol. Will hjelper Lou med å få ny sjølvtillit. 
Emilia Clarke speler hovudrolla som Lou. Ho er kjend frå TV-
serien «Game of Thrones». Filmen har premiere fredag. Han 
passar for alle. 

Foto: SF Norge  

Kjendisar på  
«Farmen» 
TV: 12 kjendisar flytter inn på 
ein gard i Telemark. I reality-
serien «Farmen» på TV 2 skal 
dei leve som for 100 år sidan. 
Modell Vendela Kirsebom og 
symjaren Lavrans Solli er med.

Speler banditt
TV: Den norske skodespelaren 
Ingrid Bolsø Berdal speler 
banditt i ein stor TV-serie 
på kanalen HBO i USA. 
«Westworld» handlar om ein 
moropark i western-stil. Folk 
møter roboter i rollespel.

Godkjent for Matt
TV: Ein ny sesong av det 
britiske bil-programmet «Top 
Gear» hadde 
premiere 
søndag. 
Meldarane 
var ganske 
fornøgde, 
ifølge 
kanalen NRK. Chris Evans og 
Matt LeBlanc (bildet) er nye 
programleiarar.

Foto: NTB scanpix  
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SERIE: Norske Ingrid Bolsø Berdal 
speler i ein ny serie på kanalen HBO 
i USA.

FILM


