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1. Беззаконието в България   –   ЧСИ ви дерат, за да плащат на (някой в) държавата да
покрива престъпленията им

2. Правните способи на законосъобразното грабителство

3. Нов механизъм за кражба на имоти

4. Роби или Хъшове | Или Защо трябва да се гласува

5. Законосъобразното грабителство 2:     Облечени в силата на държавната принуда

6. генерал Бойко Борисов vs. Георги Димитров

7. ЕС и изборът на Фолксваген   –   Справедливостта на икономическите интереси

8. Световен ден за Достоен труд

9. Избори и Идеали

10. „Новите” трамваи на София

11. Родолюбци и   Еничари

12. Столични Избори и Варненски Идеали

13. Честити 1-ви ноември   –   Ден на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

14. Геноцидът на Селяндурит  e  *

15. K  ак се запушва устата на истината     –     кандидат-политици и интернет тролове

16. Охранителен отряд –   Schutzstaffel

17. Писмо до д-р Костадинов и „Телевизия Евроком”

18. ВЪЗРОЖДЕНЦИ и   €-  жденци –     Бедняци от народа

19. Честит 24 май – Денят на славянската писменост  !

20. ВЪЗРОЖДЕНЦИ и Демагози   –   БЪЛГАРИ и Потомци

21. #  КОЙ2

22. Момче   от НАРОДА   или Момче   от СИСТЕМАТА

23. Коронавирус по български

24. Истината срещу лъжите на македонизма
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25. Европейско разследване на ЧСИ в България?
      или
      Народът за независимостта на българската адвокатура

26. Докога ще се чака промяната?

27. Системата на упадъка

28. Предателство?!
      предизборно, национално, европейско или НАТО-вско
      или фалшива новина

29. Батко на Кака и Кака на Батко

30. Ден за размисъл

31. ИЗБОРИ 2021 | ПРОГНОЗИ 2022
      Как се преливат гласове | Грешката на кукловодите

Настоящият архив се обновява ежеседмично или при следваща публикация.

Настоящият архив на публикациите на адв. Николай Лалев – САК, е създаден поради
фактa, че редица от статиите систематично биват премахвани от електронните медии в
интернет, които поради една или друга причина вероятно са попаднали под контрола на
стари и/или нови политически парти и/или интернет тролове.
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