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Kronprins Frederik har besteget tronen som Kong Frederik den 10. og bliver kastet ud i sit livs største
prøvelse.
Et opgør om magten over det store danske narkotikamarked mellem en gruppe kriminelle indvandrere og en
lokal rockergruppe eskalerer til et omfattende og blodigt oprør anført af et lille antal professionelle terrorister,
der i en fart organiserer ind-smugling af våben og trænet mandskab. Det lykkes disse mennesker at overtage
magten i Odenses menneskemyldrende Vollsmose-Kvarter, og de erklærer med det samme boligområdet for
en uafhængig og absolut selvstyrende enhed i Danmark. Samtidigt fremsætter de en række uantagelige krav
om særbehandling af muslimerne og understreger disse krav med truslen om en opsigtsvækkende
voldshandling et ikke nærmere bestemt sted i landet. Men et sted i det sydlige Jylland organiseres en
modstandsbevægelse med kodenavnet ´Absalon´ sammensat af mænd og kvinder, der er parate til at yde
personlige ofre for Danmarks fortsatte eksistens.
Sygeforsikringen ”danmark” er Danmarks største forening, hvor medlemmerne hjælper hinanden. Den
indeholdt en række lovændringer, der skulle hjælpe myndighederne til at forbygge. Free Corps Denmark
(Danish: Frikorps Danmark) was a Danish volunteer free corps created by the Danish Nazi Party (DNSAP) in

cooperation with Nazi Germany.
Under et debattmøte med. Ca.
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Juegos de Terror : Horrorízate, atemorízate y diviértete bajo la luna llena batallando contra zombies,
demonios, hombre lobo, vampiros y brujas en.

