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Konspiration? Ole Retsbo Hent PDF Forlaget skriver: Gennem årene har konspirationsteorierne om hvad der
egentlig skete den 11. september 2001 bredt sig som en steppebrand.  Verden over sættes der spørgsmålstegn

ved den officielle forklaring om, at terrorangrebet blev udført af 19 arabere fra Osama Bin ladens
terrororganisation Al Queda.   

 
Hvordan kunne en flok amatører flyve store jetfly over flere hundrede kilometer uden  en professionel
pilotuddannelse? Hvorfor stoppede USAs luftforsvar ikke flykaprerne i tide?  Hvordan kunne solide

skyskrabere, der var sikret mod flykollision, styrte sammen som korthuse? Hvordan kunne FBI finde et af
flykaprernes pas, oven i købet i perfekt stand,  på en gade i New York, selvom det burde være brændt op i

World Trade Center? Hvorfor styrtede en tredje skyskraber i New York på 47 etager sammen ud på
eftermiddagen d. 11. september uden at være været ramt af noget fly?

 

Forlaget skriver: Gennem årene har konspirationsteorierne om hvad
der egentlig skete den 11. september 2001 bredt sig som en
steppebrand.  Verden over sættes der spørgsmålstegn ved den

officielle forklaring om, at terrorangrebet blev udført af 19 arabere
fra Osama Bin ladens terrororganisation Al Queda.   

 
Hvordan kunne en flok amatører flyve store jetfly over flere

hundrede kilometer uden  en professionel pilotuddannelse? Hvorfor
stoppede USAs luftforsvar ikke flykaprerne i tide?  Hvordan kunne
solide skyskrabere, der var sikret mod flykollision, styrte sammen

som korthuse? Hvordan kunne FBI finde et af flykaprernes pas, oven
i købet i perfekt stand,  på en gade i New York, selvom det burde
være brændt op i World Trade Center? Hvorfor styrtede en tredje

skyskraber i New York på 47 etager sammen ud på eftermiddagen d.
11. september uden at være været ramt af noget fly?
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