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Të Gjitha Të Drejtat E Rezervuara
Bërë në Amerikë

Të gjitha karaktere shfaqeshin në këtë punë 
janë fiktive. Çdo ngjashmëri me persona të 
vërtetë, të gjallë apo të vdekur, është thjesht 

rastit.
Them botës se çfarë të mendojnë. Bëjnë ose 
pushim këtë libër me një përmbledhje ose 

vlerësim në faqen e saj të blerjes.
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Disponueshmëria

Lexoni së bashku me botën. Fragment Tokë 
është gjithashtu në dispozicion në: Afrikaans, 

 ,azərbaycan dili, Беларуская ,العربية
български език, Català, česky, Cymraeg, 

dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, español, 
keel, euskara, فارسی, kieli, française, Gaeilge, 
Galego, עברית, ह�न��, hrvatski, Kreyòl ayisyen, 
Magyar, , Indonesia, Íslenska, Italiano,Հայերեն  
日本語, , ქართული 한국어, latine, lietuvių, 
latviešu, македонски јазик, Melayu, Malti, 

⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑, Nederlands, Norsk, polski, 
Português, Moldavian, русский язык, 
slovenčina, slovenščina, српски језик, 

svenska, Kiswahili, ไทย, Tagalog, Türkçe, 
українська, اردو, Tiếng Việt, יי1דיש, 简体中文, 

dhe 中國傳統.

Gjej episod tjetër kudo libra janë të shitur, dhe 
gjithmonë në faqen tonë.



Fragment Tokë

 

 

Konceptimi
 

 

Episod 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identifikimin E Keqe”

 

 

Shqip Edicioni



Përmbledhje

Një aventurë epike në çmenduri, kjo seri me 
tregime të shkurtra shqyrton zinxhirët që lidh 
shpirtin e njeriut për përsëritjen e mbijetesës.

~~~

Historia, shkruar nga fituesi rrallë të dhënat e 
ngjarjeve të përshkruara si ata me të vërtetë ka 

ndodhur. Pastruar dhe e thjeshtuar është 
humbje mësimin e tyre për të mbrojtur apo të 

na dënojë?

Në fund të Luftës së Dytë Botërore, i rrethuar 
në bunkerin e tij, fantazi e tij shkatërruar rreth 
tij, Hitleri bën largimin e tij. Jugut ai fluturon 

për një shans të fundit, një qëndrim 
përfundimtar dhe një histori më shumë 

mësim harruar për të na mësuar.



Parathënie – Shqip

Çfarë  ndodh  nëse  njerëzit  mund  të 

mendojnë për veten e tyre? Jo, unë nuk do të 
thotë  rradhës  së  ideve  rreth  –  larë  një  herë, 
përsëritet pas – të aftë si pula kaq shumë në 
një furrë. Por çdo herë duke arritur për këtë 
shkëndijë përtej reagimi i tyre duke i pyetur 
mund, unë bëj më mirë se kjo? Dhe pastaj ta 
bërë  këtë.  Mund  ta  imagjinoni  se  sa  e 
rrezikshme që mund të jetë?

         Ky  është  një  udhëtim  nëpër  hapësirën 
midis  veshët  tuaj,  një  humnerë  të  madhe  të 
pashfrytëzuar  të  vetmuar  e  kompanisë  nga 
asgjëja mbajtur vetëm gjurmë të mendimit të 
zgjuar  dikur,  tani  të  gjatë  që  nga  data  e 
skadimit  të  kaluarën  e  saj.  Një  udhëtim  që 
pyet se si, në vend të asaj që dhe pse, kur në 
rregull do të kishte bërë dhe në qoftë se, ku 
për shkak se ishte vetëm marrëzi errësimit një 
e  vërtetë  kaq  personale  se  nuk  mund  të 



kuptohet përsëri.

         Fragment  Tokë  është  udhëtim të  jetës… 
shoh se jeni në vesh të tjera.



001 – Kapitulli 1

Fluturim

– Gjermania naziste, prill 28, 1945 – 

Kjo  është  fantazi  të  fëmijës,  këto  javët  e 

fundit në Berlin. Këtë unë e di të jetë e vërtetë 
siç e kam ende për të takuar një të rritur që 
mund të ketë kuptim të asaj që po ndodh, por 
ne  e  kuptojmë,  por  është  një  fantazi  sikur 
vijnë e vërtetë dhe këtu ne jemi në zemër të 
çmenduri  duke  u  ndeshur  me  armë  dhe 
granata  kundër  artilerisë  sulmet  dhe 
bombardimet.  Në  transformimin  pasuese 
fantazmagorik e realitetit tim, detyrat e mia si 
të  dërguarin  –  ngarje  mua  për  vende  të 



mrekullueshme  të  reja  që  muaj  dhe  madje 
edhe javë më parë ishin vetëm lagjen time – të 
mbajtur më qartë të mjaftueshme për të largoj 
marrëzi rrëshqanorët që zotëron çdo gjë rreth 
meje.

Fundi i mostrës. Blerje tani për të lexuar më 
shumë në çast.

Shtëpi-faqe 

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


001 – Kapitulli 2

Blerje



001 – Kapitulli 3

Blerje



001 – Kapitulli 4

Blerje
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rastit.
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Disponueshmëria

Lexoni së bashku me botën. Fragment Tokë 
është gjithashtu në dispozicion në: Afrikaans, 

 ,azərbaycan dili, Беларуская ,العربية
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Gjej episod tjetër kudo libra janë të shitur, dhe 
gjithmonë në faqen tonë.



Fragment Tokë

 

 

Konceptimi
 

 

Episod 001

 

 

S.S.H.U.T.
 

 

“Identifikimin E Keqe”

 

 

Thjeshtë Shqip Edicioni



Përmbledhje

Një aventurë epike në çmendur, kjo seri e 
histori të shkurtër të shqyrtojë zinxhir që lidh 
shpirtin e njeriut në përsëritje të mbijetojnë.

~~~

Historisë, të shkruar nga ana e rekord të fitojë 
të rralla rastet e përshkruajnë si ata të vërtetë 

ka ndodhur. Të pastër dhe e thjeshtë është 
humbje e tyre mësim për të mbrojtur apo 

sharje ne?

Në fund të Luftës së Dytë Botërore, rrethimi 
në bunkerin e tij, fantazi e tij shkërmoqet rreth 

tij, Hitleri të bëjë largimin e tij. Jug ai 
fluturojnë për një shans të fundit, një qëndrim 

përfundimtar dhe një histori më shumë 
mësim harruar për të na mësuar.



Parathënie – Thjeshtë Shqip

Çfarë  ndodh  nëse  njerëzit  mund  të 

mendojnë për ta, vetë? Jo, unë nuk do të thotë 
të rrotullohen ide rreth – një herë e larë, pastaj 
të përsëritur – të aftë si pule kaq shumë në një 
furrë.  Por  çdo  herë  të  arritur  për  këtë 
shkëndijë  përtej  tyre  reagojnë  duke  pyesni 
mund, unë bëj më mirë se kjo? Dhe pastaj të 
bëjë atë. A mund të paramendoni se si rrezik 
që mund të jetë?

         Ky është një udhëtim nëpër hapësirën në 
mes të veshit, një trokitje e lehtë nuk e madhe 
humnerë i  vetëm i  kompanisë asgjë mbahen 
nga vetëm jehonë e  një  herë  të  inteligjencës 
mendimit,  tani  kohë  që  e  kaluara  të 
përfundojë sot.  Një udhëtim që pyesin se si, 
në vend të asaj që dhe pse, kur në rregull do të 
kishte bërë dhe në qoftë se, ku për shkak se 
nuk ishte vetëm ndjenjë të errët një e vërtetë 
kaq  personale  se  nuk  mund  të  jetë  nën-u 



përsëri.

         Fragment Tokë është udhëtim i një-kohë 
të jetës… shoh se jeni në vesh të tjera.



001 – Pjesa 1

Fluturim

– Gjermania naziste, prill 28, 1945 – 

Kjo  është  një  fantazi  fëmijë,  këto  javë  të 

fundit në Berlin. Këtë unë e di të jetë e vërtetë 
siç e kam ende për të takuar një të rritur që 
mund  të  ketë  kuptim  të  asaj  që  është  të 
ndodhë, por ne e dimë, por është një fantazi e 
vërtetë dhe të pretendojë të vijë këtu ne jemi 
në  zemër  të  betejës  çmendur  me  armë  dhe 
granatë  kundër  artilerisë  sulm  dhe  bastisje 
bombë. Në vazhdën fantastike transformuar e 
vërtetë tim, detyra ime si dërguarin – makinë 
më të nxeh vend të ri që muaj dhe madje edhe 



javë më parë ishin vetëm komunitetin tim – të 
mbajtur  më  normal  të  mjaftueshme  për  të 
largoj zvarriten nuk i arsyeshëm që vetë çdo 
gjë rreth meje-.

Fundi i mostrës. Blerje tani për të lexuar më 
shumë në çast.

Shtëpi-faqe 

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


001 – Pjesa 2

Blerje



001 – Pjesa 3

Blerje



001 – Pjesa 4

Blerje
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Availability

Read along with the world. Fragment Earth is 
also available in: Afrikaans, العربية, azərbaycan 

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

español, keel, euskara, فارسی, kieli, française, 
Gaeilge, Galego, עברית, ह�न��, hrvatski, Kreyòl 
ayisyen, Magyar, , Indonesia, Íslenska,Հայերեն  

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, 

and 中國傳統.

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



Fragment Earth

 

 

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 

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


001 – Part 2

Purchase



001 – Part 3

Purchase



001 – Part 4

Purchase



Credits

Earth photo courtesy of N.A.S.A..

A Running Naked Production
Third Edition – Second Printing

001-3.2-4sqpd – 2011-06-07

Fragment Earth
Copyright © 2007-2011 by Robert Skyler

All Rights Reserved
Made in America

All characters appearing in this work are 
fictitious. Any resemblance to real persons, 

living or dead, is purely coincidental.
Tell the world what to think. Make or break 
this book with a review or rating on its page 

of purchase.

http://fragmentearth.com/index-en.html#pm
http://fragmentearth.com/index-en.html
http://fragmentearth.com/x/enr.html


Availability
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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 

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


001 – Chapter 2

Purchase



001 – Chapter 3

Purchase



001 – Chapter 4

Purchase
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