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Jorden er flad Ronny Reffelt Hent PDF Vidste du, at Jorden er flad og ikke rund? Nej, vel?

Da min bedste ven, Charlie, hackede en computerserver med tilknytning til NASA, ramlede verden omkring
os.

I et desperat forsøg på at redde vores og min veninde Annes liv, havde vi ingen andre udveje end at tage så
langt mod nord som muligt. Hele vejen til Mount Meru på vores flade Jord...

I denne hårrejsende ungdomsroman møder vi de tre venner Kiefer, Charlie og Anne, som kommer i besiddelse
af tophemmelige dokumenter, der beviser, at Jorden er flad. I et rasende tempo kæmper de tre unge for deres

liv, men der er meget på spil for den internationale organisation, som skjuler Jordens sande form for
menneskeheden.
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