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Skyler
Kaikki Oikeudet Pidätetään

Tehty vuonna Amerikka

Kaikki merkit näkyvät tässä työssä ovat 
kuvitteellisia. Kaikki yhtäläisyydet todellisiin 

henkilöihin, elävä tai kuollut, on puhdas 
sattuma.

Kerro maailmalle, mitä ajatella. Tehdä tai 
rikkoa tämän kirjan tarkastelun tai luokitus 

sen sivuilta osto.
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Saatavuus

Lue yhdessä maailman. Pirstovat Maapallon 
on saatavilla myös: Afrikaans, العربية, 

azərbaycan dili, Беларуская, български език, 
Català, česky, Cymraeg, dansk, Deutsch, 

Ελληνικά, English, español, keel, euskara, 
 ,��ह�न ,עברית ,française, Gaeilge, Galego ,فارسی

hrvatski, Kreyòl ayisyen, Magyar, ,Հայերեն  
Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, 

, ქართული 한국어, latine, lietuvių, latviešu, 
македонски јазик, Melayu, Malti, 

⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, polski, 
Português, Moldavian, русский язык, 

slovenčina, slovenščina, Shqip, српски језик, 
svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 

українська, اردو, Tiếng Việt, יי1דיש, 简体中文, ja 
中國傳統.

Etsi seuraava episodi tahansa kirjoja 
myydään, ja aina sivuiltamme.



Pirstovat Maapallon

 

 

Sikiäminen
 

 

Episodi 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Tunnistaa Paha”

 

 

Suomi Painos



Yhteenveto

Eeppinen seikkailu hulluuden, tämä sarja 
novelleja tutkii ketjut jotka sitovat ihmisen 

hengen toistuvista selviytymistä.

~~~

Historia, kirjoittanut voittaja harvoin kirjaa 
kuvatuista tapahtumista kuin ne todella 

tapahtuivat. Desinfioidaan ja yksinkertaistettu 
on läksynsä tappio suojelemiseksi tai tuomitse 

meitä?

Lopussa toisen maailmansodan, piiritti hänen 
bunkkerissa, hänen mielikuvituksensa 

murskaamiseen hänen ympärillään, Hitler 
tekee hänen paeta. Etelään hän lentää 

viimeinen mahdollisuus, yksi lopullinen 
kanta ja yksi oppitunti historia unohti opettaa 

meitä.



Esipuhe – Suomi

Mitä  jos ihmiset  voisivat  ajatella  itse?  Ei, 

en  tarkoita  pyörivät  ajatukset  ympärillä  – 
kerran  pesty,  sitten  toistetaan  –  sopii  kuten 
niin  monet  kanoja  varras.  Mutta  joka  kerta 
päästä  siihen  kipinän  jälkeen  he  reagoivat 
kysymällä  voi,  en  paremmin  kuin  tämä?  Ja 
sitten teemme sen. Voitteko kuvitella, kuinka 
vaarallista, että voisi olla?

         Tämä  on  matka  läpi  välissä  korvien, 
valtava  hyödyntämätön  yksinäinen  kuilu 
tyhjyyden  seurusteli  vain  kaikuja  kerran 
älykäs  ajatus,  nyt  jo  kauan  sitten  ohi  sen 
voimassaoloaika.  Matka,  joka  kysyy,  miten 
sen  sijaan,  mitä  ja  miksi,  milloin  okei  olisi 
tehnyt,  ja  jos,  koska  oli  vain  hölynpölyä 
peittää  totuuden  niin  henkilökohtainen  se 
voisi koskaan ymmärtää enää.

         Pirstovat Maapallon on matkan keston… 
Nähdään toisessa korvassa.



001 – Luku 1

Lento

– Natsi-Saksa 28. Huhtikuuta 1945 – 

Se  on  lapsen  fantasia,  viime  viikkojen 

Berliinissä. Tiedän tämän olevan totta, koska 
olen vielä tavannut aikuinen,  joka voi  saada 
tolkkua, mitä tapahtuu, mutta ymmärrämme, 
se on olevinaan fantasia totta ja tässä olemme 
ytimessä  hulluuden  taistelee  aseita  ja 
kranaatteja  vastaan  tykistön  hyökkäykset  ja 
pommitukset. Seuranneessa fantasianomainen 
muutosta minun todellisuutta, tehtäväni airut 
–  ajaa  minua  uusia  jännittäviä  paikkoja, 
kuukausia  ja  jopa  viikkoja  sitten  oli  vain 



minun naapuruus – pitää minua rehellisesti, 
loitolla  hiipivä  hulluus,  joka  omistaa  kaikki 
ympärilläni.

Loppu näytettä. Osto nyt lukea lisää heti.

Kotisivu 

http://fragmentearth.com/index-fi.html


001 – Luku 2

Hankinta



001 – Luku 3

Hankinta



001 – Luku 4

Hankinta
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Saatavuus
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Pirstovat Maapallon

 

 

Sikiäminen
 

 

Episodi 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Tunnistaa Paha”

 

 

Yksinkertainen Suomi Painos



Yhteenveto

Eeppinen seikkailu osaksi hullu, tämä sarja 
novelli tutustua ketjun, jotka sitovat ihmisen 

hengen uudistamiskirjeeseen hengissä.

~~~

Historia, kirjoittamaan voittaa harvinainen 
rekisteröi tapahtuman kuvata ne totta 

tapahtunut. Puhdas ja yksinkertainen on 
läksynsä tappio suojelemiseksi tai hemmetin 

meitä?

Lopussa toisen maailmansodan piirityksen 
hänen bunkkerissa, hänen mielikuvituksensa 
romahtavat hänen ympärillään, Hitler tehdä 

hänen paeta. Etelä hän lentää viimeinen 
mahdollisuus, yksi lopullinen kanta ja yksi 

oppitunti historia unohti opettaa meitä.



Esipuhe – Yksinkertainen Suomi

Mitä jos ihmiset voisivat ajatella niitä, itse? 

Ei, en tarkoita pyöri ajatus ympärillä – kerran 
pestä,  sitten  toista  –  sopii  kuten  niin  moni 
kana  on  uunissa.  Mutta  joka  kerta  päästä 
siihen kipinä kuin niiden reagoivat kysyä voi, 
en  paremmin kuin tämä? Ja  sitten tehdä se. 
Voitteko kuvitella, miten vaara voisi olla?

         Tämä on matka läpi väli korvalla, suuri ei 
kosketa yksinäinen kuilu ei mitään seurusteli 
vain  kaiku kerran  älykkyyden ajatus,  nyt  jo 
kauan  sitten  ohi  se  päättyy  päivä.  Matka 
kysyä, miten sen sijaan, mitä ja miksi, milloin 
okei olisi tehnyt, ja jos, missä sillä oli vain ole 
järkeä peittää totuuden niin henkilökohtainen 
se voisi koskaan olla alle-seisoi jälleen.

         Pirstovat  Maapallon  on  matkan  elämän 
ajan… Nähdään toisessa korvassa.



001 – Osa 1

Lento

– Natsi-Saksa 28. Huhtikuuta 1945 – 

Se on lapsen fantasia, nämä viime viikolla 

Berliinissä. Tiedän tämän olevan totta, koska 
olen vielä tavannut aikuinen,  joka voi  saada 
tolkkua,  mitä  tapahtuu,  mutta  minua 
tiedämme, se on teeskennellä fantasia totta ja 
tässä olemme ytimessä hullun taistelun ase ja 
kranaatti vastaan tykistön hyökkäys ja pommi 
ratsia.  Seuraa  fantastinen  muunnos  minun 
oikea,  minun  velvollisuuteni  airut  –  ajaa 
minua  kiihottaa  uuteen  paikkaan,  joka 
kuukausi ja jopa viikko sitten oli vain minun 



yhteisö  –  pitää  minut  järjissään  tarpeeksi 
loitolla hiipiä ei tervejärkinen että oma kaikki-
mitä ympärilläni.

Loppu näytettä. Osto nyt lukea lisää heti.

Kotisivu 

http://fragmentearth.com/index-fi.html
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Hankinta



001 – Osa 3

Hankinta



001 – Osa 4
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Availability

Read along with the world. Fragment Earth is 
also available in: Afrikaans, العربية, azərbaycan 
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česky, Cymraeg, dansk, Deutsch, Ελληνικά, 
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and 中國傳統.

Find the next episode anywhere books are 
sold, and always on our homepage.
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Conception
 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identify Evil”

 

 

Simple English Edition



Summary

An epic adventure into mad, this series of 
short story explore the chain that bind the 

human spirit to the repeat of survive.

~~~

History, write by the win rare record the event 
describe as they true took place. Clean and 

simple is their lesson loss to protect or damn 
us?

At the end of World War II, siege in his 
bunker, his fantasy crumble around him, 

Hitler make his escape. South he fly for one 
last chance, one final stand and one more 

lesson history forgot to teach us.



Preface – Simple English

What if people could think for them-self? 

No, I  do not mean rotate the idea around – 
once wash, then repeat – to fit  like so many 
chicken in a  oven.  But  every time reach for 
that spark beyond their react by ask can, I do 
better  than  this?  And  then  do  it.  Can  you 
imagine how danger that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between your ear; a vast not tap lone chasm of 
nothing  kept  company  by  only  the  echo  of 
once intelligence thought, now long since past 
it expire date. A journey that ask how, instead 
of  what  and  why,  when  okay  would  have 
done and if, where because was just not sense 
obscure a truth so personal it could never be 
under-stood again.

         Fragment Earth is the trip of a life-time… 
see you on the other ear.



001 – Part 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child fantasy, these past few week in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happen, but we know; it is a pretend fantasy 
come true and here we are at the heart of mad 
battle with gun and grenade against artillery 
attack and bomb raid. In the follow fantastic 
transform of my real, my duty as messenger – 
drive me to excite new place that month and 
even  week  ago  were  just  my  community  – 
keep me sane enough to stave off  the creep 



not sane that own every-thing around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.

Homepage 
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Purchase
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Purchase
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Conception
 

 

Episode 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identifying Evil”

 

 

English Edition



Summary

An epic adventure into madness, this series of 
short stories explores the chains that bind the 

human spirit to the repetition of survival.

~~~

History, written by the winner rarely records 
the events described as they truly took place. 
Sanitized and simplified is their lesson's loss 

to protect or condemn us?

At the end of World War II, besieged in his 
bunker, his fantasy crumbling around him, 
Hitler makes his escape. Southward he flies 
for one last chance, one final stand and one 

more lesson history forgot to teach us.



Preface – English

What if people could think for themselves? 

No, I don't mean rotating the ideas around – 
once  washed,  then  repeated  –  to  fit  like  so 
many chickens in a rotisserie. But every time 
reaching for that spark beyond their reaction 
by asking can, I do better than this? And then 
doing  it.  Can  you  imagine  how  dangerous 
that could be?

         This  is  a  voyage  through  the  space 
between  your  ears;  a  vast  untapped  lonely 
chasm of nothingness kept company by only 
the  echoes  of  once  intelligent  thought,  now 
long since past its expiration date. A journey 
that asks how, instead of what and why, when 
okay would have done and if, where because 
was  just  nonsense  obscuring  a  truth  so 
personal it could never be understood again.

         Fragment Earth is the trip of a lifetime… 
see you on the other ear.



001 – Chapter 1

Flight

– Nazi Germany, April 28, 1945 – 

It is a child's fantasy, these past few weeks in 

Berlin. This I know to be true as I have yet to 
meet an adult who can make sense of what is 
happening,  but  we  understand;  it  is  a 
pretended fantasy come true and here we are 
at  the  heart  of  madness  battling  with  guns 
and  grenades  against  artillery  attacks  and 
bombing  raids.  In  the  ensuing 
phantasmagoric transformation of my reality, 
my  duties  as  messenger  –  driving  me  to 
exciting  new  places  that  months  and  even 



weeks ago were just my neighborhood – keep 
me  lucid  enough  to  stave  off  the  creeping 
insanity that owns everything around me.

End of sample. Purchase now to read more 
instantly.

Homepage 
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