
Freedom
Hent bøger PDF

Alex Cross
Freedom Alex Cross Hent PDF Tag med det unge par Isabella og Jakob på tur i deres dejlige sejlbåd South

Star til en smuk verden i det 24. århundrede, hvor der ingen grænser er, hverken på landkortet eller
mennesker imellem, og hvor der atter er blevet plads til både planter, mennesker og dyr i harmonisk

samklang. Få en forklaring på alle de positive ændringer, verden på det tidspunkt har gennemgået, og på
hvordan 14 milliarder mennesker blev til 500 millioner – uden krig eller sygdom. Følg dem også på en

springtur ti tusind år tilbage i tiden, hvor de møder Anastasie og Alexander, nogle af de få overlevende fra
Atlantis. Følg de fire venner til deres nye midlertidige hjem ved Nilens udmunding, og hør om deres møde
med de kinesiske handelsmænd. Oplev kærlighed, sex, smukke naturoplevelser, gudernes tilblivelse, og få en
fornuftig forklaring på, hvor alle klodens mennesker stammer fra. Uddrag af bogen Byerne langs Saharas
kyster blomstrede, og tusinder levede af fiskeri i de nye floder og søer, indsamling af frugter og medicinske
planter og en nøje overvåget jagt og skovhugst, hvor man nænsomt fældede specielt udvalgte ædeltræsorter,
der blev brugt i skibsbyggeri, til huse, møbler og andre almennyttige ting. Parallelt med projekt Sahara

startede man med lignende projekter i andre ørkener verden over. Kalahari blev en tro kopi af Congos jungle,
Gobiørkenens koldere egne blev beplantet med mere hårdføre træer og buske, og langsomt, men sikkert blev

landjorden atter dækket af gigantiske skove og naturområder.

 

Tag med det unge par Isabella og Jakob på tur i deres dejlige sejlbåd
South Star til en smuk verden i det 24. århundrede, hvor der ingen
grænser er, hverken på landkortet eller mennesker imellem, og hvor

der atter er blevet plads til både planter, mennesker og dyr i
harmonisk samklang. Få en forklaring på alle de positive ændringer,
verden på det tidspunkt har gennemgået, og på hvordan 14 milliarder
mennesker blev til 500 millioner – uden krig eller sygdom. Følg dem

også på en springtur ti tusind år tilbage i tiden, hvor de møder
Anastasie og Alexander, nogle af de få overlevende fra Atlantis. Følg
de fire venner til deres nye midlertidige hjem ved Nilens udmunding,

og hør om deres møde med de kinesiske handelsmænd. Oplev



kærlighed, sex, smukke naturoplevelser, gudernes tilblivelse, og få
en fornuftig forklaring på, hvor alle klodens mennesker stammer fra.

Uddrag af bogen Byerne langs Saharas kyster blomstrede, og
tusinder levede af fiskeri i de nye floder og søer, indsamling af
frugter og medicinske planter og en nøje overvåget jagt og
skovhugst, hvor man nænsomt fældede specielt udvalgte

ædeltræsorter, der blev brugt i skibsbyggeri, til huse, møbler og
andre almennyttige ting. Parallelt med projekt Sahara startede man
med lignende projekter i andre ørkener verden over. Kalahari blev en
tro kopi af Congos jungle, Gobiørkenens koldere egne blev beplantet
med mere hårdføre træer og buske, og langsomt, men sikkert blev
landjorden atter dækket af gigantiske skove og naturområder.
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