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Teror a lži: 11. září 2001 - Andreas von Rétyi
ke stažení PDF Důkazy o tom, že všechno
bylo jinak. Co skrývá FBI a americké tajné
služby? - proč zmizel důležitý důkazní
materiál? - proč zabránil Dick Cheney

sestřelení letadel? - proč se právě 11. září
konalo několik cvičení na obranu proti
teroristickým útokům? - kde bylo 9/11
naplánováno? - co připravovali tajemní
technici ve WTC? - mohly se mrakodrapy
rychlostí volného pádu zřítit bez záměrného
odstřelu? - proč explodovala podzemní patra
WTC? - existuje horká stopa do Pákistánu? -

jak je to s oním tajemným nákladním
letadlem? - byli únosci uneseni? - proč byla
dokonale ochromena americká obrana? - proč

se nesmí mluvit o supertermitu? - proč
musela být zničena budova WTC 7? - je

účastníkem spiknutí 9/11 i Mossad? - kdo byli
kameramani čekající na nárazy letadel do
WTC? - naletěl do Pentagonu skutečně

bezpilotní letoun? - co ve skutečnosti ukazují
počítačové simulace? - pracují americké

úřady se zfalšovanými daty? - jakou roli hrál
Usáma bin Ládin ve skutečnosti? - proč jsou
zastrašováni a pronásledováni svědci? - proč
se brání nezávislému šetření? Autor osvětluje

apokalyptické události z hlediska
nejnovějších historických poznatků a řadu let

po útocích skicuje dramatický obraz, o
kterém hromadné sdělovací prostředky, jež se

do značné míry přidržují oficiálního
jednotného výkladu, zarytě mlčí. Hovoří s
pracovníky tajných služeb a experty, zabývá
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se málo známými skutečnosti a důsledně
rekonstruuje stopy, na jejichž základě
předkládá čtenáři řetězec přesvědčivých
důkazů o tom, že v oficiálních "studiích" o
11. září byla falšována data, zamlčovány
stěžejní informace, pronásledováni a
umlčováni důležití svědci a spěšně

odstraňovány nežádoucí indicie. Skutečně vše
nasvědčuje tomu, že tento gigantický útok byl
řízen tajnými silami v řadách americké vlády.
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