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Prima primörer. Guide – så får du ut det bästa av vårgrönsakerna
Bakom fasaden. Följ med in i ökända Goldman Sachs huvudkontor  
Emma Bouvin: På den digitala vårdcentralen kan ingen höra dig skrika

”Folk försöker dra  
ned oss för att vi är  
familjen Wahlgren”
Hon växte upp i en kändisdynasti – nu bygger Bianca Ingrosso sitt eget 
imperium samtidigt som hon kämpar med att tygla sina demoner.
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Iskall bilmarknad 
utan klimatbonus
 
Motor. Efter att klimat bonusen 
avskaffades har den svenska bil
marknaden gått från ljummen till 
iskall, och andelen  privata kunder  
som väljer elektriskt minskar.  Något 
nytt incitament från politiskt håll är 
inte att räkna med.
Sidan 40

Chatt med robot 
slutade i tragedi
 
Världen. Pierre, som han kallas i 
belgiska medier, var välutbildad, 
gift och tvåbarnspappa. Han hade 
tidigare haft psykiska problem och 
efter att Pierre börjat chatta med 
AIroboten Eliza växte en mörk 
 tanke hos honom som slutade med 
att han tog sitt liv. Sidorna 20–21

Isobel Hadley-
Kamptz: Gängvåldet  
fortsätter. Går det 
ens att bli av med 
den illegala drog-
marknaden på 
något annat sätt än 
att göra den legal?

Nyheter. Polisen fick bakläxa i dom
stol tio gånger. Ändå fortsatte myn
digheten att försöka hindra Rasmus 
Paludans koranbränningar som 
både ledde till våldsamma upplopp 
och satt Sveriges Nato ansökan på 
spel. Källor till DN säger att  polisen 
medvetet rundade lagen för att 

stoppa dansksvensken – och att 
myndigheten kände sig politiskt 
pressad. 

Polisen slets mellan två grund
läggande uppdrag som ställdes emot 
varandra: att skydda yttrande
friheten och demonstrationsrätten 
– och Sveriges säkerhet.

– Det är just i sådana här lägen 
när trycket är hårt och det blåser 
politiska vindar som vi ska hålla 
hårt i lagboken. Men det gjorde vi 
inte, säger en uppgiftslämnare.

Men en vända återstår. Polisen 
har tagit frågan till kammarrätten.
Sidorna 6–8

Poliskällor: Vi kände  
en politisk press att 
stoppa Paludan

DN granskar. Rättsliga spelet om koranbränningarna

Ledare 4


