Pågår det en global uppvärmning? Eller inte?
Är utsläppen av koldioxid en fara för
mänskligheten och planeten? Eller är
koldioxiden bara en nödvändig näring för
växtligheten? Innebär det att utsläppen
istället kan få växtligheten att bli rikare och
därmed öka möjligheterna att föda mänskligheten? Pågår det sprayning med kemikalier på vår himmel för att svalka planeten?
Eller är det bara vanliga contrails efter ökad
flygtrafik? Är geoengineering, planetär
ingenjörskonst, mänsklighetens hopp för att
vi ska kunna fortsätta leva och bo på vår
planet? Eller är det en verksamhet som
istället är ett allvarligt hot mot mänskligheten? Håller stormakterna på att utveckla
teknik för att kunna använda vädret som
vapen? Eller är det en vansinnig konspirationsteori? Är det sant att överstatliga
maktgrupper håller på att tvinga in oss i en ny
världsordning? Utan att vi får vara med och
bestämma?
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Detta är några av de frågor som Pia Hellertz,
i sin egenskap av lekmannaforskare inom
området, medborgare på planeten Jorden och
orolig mor och mormor till fyra barnbarn, har
undersökt och funderat över några år.
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Boken är välskriven och väldokumenterad. Jag rekommenderar alla att läsa
denna bok för att själv bilda sig en egen
uppfattning om i några av vår tids viktiga
frågor när det gäller mänsklighetens
överlevnad. /Conny Larsson, författare
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mycket klarare. Och titeln passar utmärkt
på vårt tidevarvs hybris, då presidenter och
statsministrar lovar att stoppa klimatförändringarna. /Sture Åström, Klimatsans
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