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Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van
Amerika De reizen van Columbus vormden het begin van een
bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen Eurazië en
Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten,
aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en
omgekeerd zijde, paarden, graan, koffie, appels - en slaven
niet te vergeten - naar Noord- en Zuid-Amerika. Een minder
welkome uitwisseling was uiteraard die van insecten,
bacteriën en virussen. Charles Mann laat zien dat deze
zogeheten Columbian Exchange heeft gezorgd voor de
opkomst van Europa, de ondergang van het Chinese keizerrijk
en de verstoring van de ecologie in Afrika. Met 1493 heeft
bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische
gebeurtenis sinds het uitsterven van de dinosauriërs onder de
aandacht van een groot publiek weten te brengen. Charles
Mann is correspondent voor The Atlantic en Science, en
schrijft onder meer voor Fortune, The NewYork Times en The
Washington Post. Zijn boek 1491.De ontdekking van
precolumbiaans Amerika was een groot internationaal succes.
Manns werk is vele malen bekroond. 'Het is Mann gelukt een gecompliceerd verhaal helder te
vertellen (...).' - The New York Times '1493 is een meeslepend boek, dat de vele economische,
agrarische en biologische kruisbestuivingen beschrijft die plaatsvonden nadat Columbus toevallig
Amerika had ontdekt.' - TheWall Street Journal '(...) een bijzonder onderhoudend en evenwichtig
boek.' - New Scientist '(...) boordevol interessante inzichten, wetenswaardigheden en onvoorziene,
adembenemende ellende.' - NRCHandelsblad '(...) een uitermate rijk boek.' - Trouw '(...) een helder
en onderhoudend verhaal over de mens en zijn medeorganismen (...).' - De Standaard '(...) wérkelijk
een fascinerende, nieuwe wereld.' - De Pers
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Download online boek Nederlands 1493 Charles Mann , Are you looking for 1493 PDF?. If you
are areader who likes to download 1493 Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get 1493 Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading 1493 Pdf? You may think better just to
read 1493 Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read 1493 electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, 1493 Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download 1493 Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download 1493 Pdf from our online library.
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