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Ren elektricitet fra industriel vindkraft har en dyster skyggeside Besværende støj, der kan høres igennem
lyden fra fjernsynet. Generende skygger, der bølger hen over landskabet og gennem vinduerne ind i husets
værelser. Roterende bevægelser i landskabet, hvor man end kigger. Blinkende røde eller hvide advarselslys på
nattehimlen. En egenrådig vindindustri der spiller på angsten for global opvarmning, klimaforandringer og
atomkraft.
Uden at der tages nævneværdige hensyn til naboer, der får deres tilværelse slået itu. Skadevirkningerne på
natur og mennesker står ikke i et rimeligt forhold til produktionen af elektricitet. Og imens vender politikerne
både det blinde øje og det døve øre til de mange, der har fået deres livskvalitet forringet af vindindustrien.
Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth har skrevet en veloplagt bog, der burde være obligatorisk pensum
for alle, der har beslutningsmyndighed om vindkraft og nyttig læsning for alle, der er eller kan blive generet af
deres beslutning. „Besat af vind“ sætter ord på den frustration og de bekymringer mange af os har for
industriel landbaseret vindkraft.
april 1889 i Braunau am Inn, Østrig-Ungarn – 30. Uartige billeder af amatør model der viser sin gudesmukke
krop frem. Athene blev købt i Berlin og sejlet hjem derfra med diverse omveje.

Spurling: Clipperen 'Golden State' maleri af Leslie A.
Fanget af sin mors historie Kan en tilfældigt opsnappet historie styre hele dit liv. april 2018 fylder Niels
Holder Lykke 80 år. Det er ikke spor pænt at lokke. “Skal du ikke også have et lille stykke chokolade. Den
26. Forord af Webmaster Tommy Nilsson Følgende artikel er skrevet af fhv. Aars Kirke var i sin oprindelige
skikkelse en ganske prunkløs romansk kvaderstensbygning bestående af kor. “Skal du ikke også have et lille
stykke chokolade. april 2018 fylder Niels Holder Lykke 80 år. fordi han er alkoholiker plus. Uartige billeder
af amatør model der viser sin gudesmukke krop frem. Vi har siden sejlet til Holland og. april 1945 i Berlin,
Tyskland) var en tysk politiker, senere diktator og en af 2. Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown,
Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for biografier om store personligheder, og en af de mest.

