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Voando

Terror

O terror desde arriba pode ser o máis aterrador.

Durante a Segunda Guerra Mundial a
principal terra europea defendeuse contra
a agresión inglesa. Europa desenvolveu a
bomba voadora. O seu principal obxectivo
era destruír edificios e infraestruturas.O
efecto secundario un ruído antes do
impacto que trouxo medo e terror

a calquera que o escoitase.

Bomba voadora

>>

Drone (Terror voador)
Bomba voadora:

Peso 2.150 kg, Lonxitude 8,32 m,
Ancho 5,37 m, Altura 1,42 m, Peso
da cabeza 850 kg,
Velocidade 640 km / h
Despois da Segunda Guerra Mundial.

Ingleses e Estados Unidos roubaron os
deseños da bomba voadora. Tamén
secuestraron aos seus deseñadores.

Despois de anos de investigación e desenvolvemento, os Estados Unidos crean o
"Drone". Está dirixido por control remoto a miles de km de distancia. Traer terror voador
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Uso dunha "bomba voadora" ou "dron" para matar civís ".
É un "acto de guerra" un "crime de guerra"!
Responsabilidade: SEÑORITA R7 !
Vítimas do dron estadounidense>

O asasino máis activo do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama. Ordenou que o seu Drone mutilase e matase a civís desarmados:
bebés, fillos, nais, pais, avós, .. É o Anti máis malvado 1 Deus
líder criminal, do seu tempo, Shun, vergoña, SEÑORITA R7 !

Os callosos noruegueses inmorais déronlle un premio á Paz !!!
Os gardiáns do Universo consideran a Obama un asasino (máis activo do mundo)
non apto para recibir un premio por peza. UCG púxose en contacto co Comité do
Premio á Paz para reconsideralo, ignorándonos.Obama recibiu e aceptou o
Premio Piece. Obama aceptando mostrou a súa falsidade, un home sen
conciencia que precisa responsabilidade,Shun, vergoña, SEÑORITA R7

A paz é un resumo! A
violencia é a ameaza!
Pare, 'Violencia', comeza na casa!

Non hai espazo para a Violencia na
exploración espacial, a colonización.
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