
Sandheden om klimaet
Hent bøger PDF

Hans Lauridsen

Sandheden om klimaet Hans Lauridsen Hent PDF Forlaget skriver: Sandheden om klimaet.
Mange har sagt og skrevet meget om de ændringer der er sket i naturen og de ændringer der vil ske. Men er

det nu også sandheden, vi har fået at vide?

De fleste klimaeksperter er mere eller mindre uenige om, hvorfor klimaet ændrer sig, og uenigheden er også
stor, når det gælder den fremtidige udvikling.

Har du tænkt alvorligt over, at de ændringer der er sket og de der vil ske, også angår dig og din familie?

Sandheden om klimaet, er den mest alvorlige DVD der er udgivet i mange år!

Filmene på denne DVD fortæller sandheden, både om de klimaændringer der er sket og de der vil ske.

Se filmen, hvis du tør.
Og stil dig selv spørgsmålet: Hvad hvis nu det der bliver sagt i filmen er rigtigt, hvad så?

Spilletid: 3 timer 25 minutter.
Sprog: Dansk
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