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OMSCHRIJVING

De aanslagen van 11 september 2001 hebben de wereld veranderd, maar er is weinig bekend over wat er
die dag werkelijk gebeurde. Een toenemend aantal deskundigen heeft ernstige twijfels bij de officiële
onderzoeksrapporten. In dit boek brengt de Californische hoogleraar David Ray Griffin helder en
nauwgezet de feiten van 11 september in kaart. Dat levert verontrustende vragen op:Waarom reageerde de
Amerikaanse overheid niet adequaat op de vele, vaak zeer specifieke waarschuwingen die zij van tevoren
had ontvangen?Hoe kan een Boeing 757 met een spanwijdte van 38 meter een gat in het Pentagon slaan
van 5,5 meter doorsnee?Het boek van Griffin, waarvan in de Verenigde Staten meer dan 100.000
exemplaren zijn verkocht, is nog door geen enkele instantie weerlegd. Zijn uiteenzetting is nuchter en
wetenschappelijk... en explosief. Of om het in de woorden van Richard Falk, hoogleraar Internationaal
Recht aan de Princeton Universiteit, te zeggen: "Het komt zelden voor dat een boek zo'n potentie in zich
draagt om de geschiedenis te bepalen".
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

The September 11 Blu-ray, DVD, and Digital HD column features Ocean's 8, Superfly, The Tree of Life,
Solo: A Star Wars Story & more!

A big week of new DVD releases makes this a fantastic week to be a Netflix DVD subscriber. Once again,
Netflix is continuing adding a huge swathe of boxsets to...

Comment: Authentic Paramount region 1 DVD (US and Canada). The case, cover art, insert, and disc will
show signs of having been previously used.
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