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Hvorfor blomstrer enkelte samfunn, mens andre kollapser? Hva skjedde med menneskene som skapte statuene
på Påskeøya, eller med arkitektene bak Maya-pyramidene? Og hva kommer til å skje med oss? Jared
Diamonds Våpen, pest og stål revolusjonerte vår historieforståelse. Nå utforsker han hvordan menneskehetens
bruk og misbruk av miljøet kan avsløre sannheten om verdenshistoriens største kollapser, fra
Anasazi-indianerne i Nord-Amerika til vikingene på Grønland og vår tids Montana. I Kollaps setter Jared
Diamond siste nytt på forskningsfronten i et bredt historisk perspektiv. Resultatet er en pageturner som
forklarer fortidens dypeste mysterier samtidig som den gir oss håp for fremtiden.
«Antagelig den viktigste boka du noen gang vil lese.» ?TIM FLANNERY, SCIENCE
«Dette er årets kjøp! Som et helt college-kurs ledet av en engasjerende og briljant professor - alt til prisen av
én bok.» BUSINESSWEEK
Jared Mason Diamond (f. 1937) er professor i geografi og fysiologi ved Universitetet i Californina (UCLA).
Han er tverrfaglig orientert, og har bakgrunn i ulike fag som antropologi, ornitologi, evolusjonærbiologi og
geografi. Diamond er først og fremst kjent for sine prisvinnende bøker innen populærvitenskap. "Våpen, pest

og stål" (fra 1997) er den mest kjente. Men også "The Third Chimpanzee" og "Collapse" er bestselgere.
"Artig at dere spør", sa jeg. "Det stykket har jeg sett." Det skjedde i 2013, på Fringe-festivalen i Edinburgh. I
den inkarnasjonen var Kollaps i kulissene fortsatt. Presisjonskomikk. Kim Haugens regi er en oppvisning i
teatermusikalitet og energi. Dette er presisjonskomikk på høyt nivå, balansekunst egentlig. Blått sjokk og
Venstre-kollaps I stedet for landsmøtegave får Venstre sitt verste resultat på 12 år.
For ikke-sosialistene er det nå fullt. Northug: – Vi har hatt en felles kollaps Petter Northug mener han kunne
ha innkassert flere medaljer dersom VM hadde kommet noen uker senere. Sissels Jul. Revy & Teaterservice.
Kopibeskyttet © Ånderveksloven 2014 Utviklet av Paragallo AS Ole-Gunnar Anfinsen (T8.4, T8.5), Leif
Brunvand (T8.14), Hans Flaatten (T8.9, T8.9.
2), Anders Hartmann (T8.2), Bent Indredavik (T8.10), Trond Jenssen (T8.1), Anne. Utstilling: 12. mai åpner
vi KOLLAPS menneske i en uforutsigbar verdenNå vil vi fortelle en annen historie, historien om hvordan vi
mennesker overlever katastrofer. Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen
sport, innenriks, utenriks, og underholdning. Hotellpakker i Bergen, Oslo og Stavanger. Showpakker
Konsertpakker Det har lenge vært kjent at Silvers fripolisekunder risikerer å få lavere pensjon enn det
selskapet har garantert. Nå risikerer også kundene med.

