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JELLE REUMER, 2013
DE VIS DIE AAN LAND KROOP
Al heeft de evolutie geen doel, het
ontstaan van de soorten heeft inmiddels
wel een rijk verleden. Dit boek geeft
een compleet overzicht van het ontstaan
en de ontwikkeling van het gewervelde
dier. De mens is dan misschien geen
kroon op de schepping, de hand van
Jelle Reumer maakt van de evolutie een
verbazingwekkende geschiedenis. Wat
is er zo bijzonder aan lopen, vliegen,
zwemmen, kruipen en ademen? Wat
is eigenlijk een vis? En waarom lijkt
een koe meer op een dolfijn dan op een
paard? De vis die aan land kroop is de
beste reisgids naar onze oorsprong.

MICHAËL ESCOFFIER, 2013
A MAMMOTH IN THE FRIDGE
Een grappig prentenboek met een verrassend einde! Noah ontdekt een mammoet in de koelkast. In eerste instantie
gelooft zijn vader hem niet, maar het
bewijs is groot. En het zit in de koelkast!
Ze bellen de brandweer, maar de mammoet glipt door hun netten en verstopt
zich in een boom. Maar waar kwam de
mammoet vandaan? Alleen Noah’s zusje
kent de waarheid…
Hardcover: 36 pagina’s
Uitgever: 21st Century
Taal: Engels
ISBN-13: 978-1877579509

Paperback: 212 pagina’s
Uitgever: Historische Uitgeverij
Taal: Nederlands
ISBN-13: 978-9065540393

MICHELLE ROBINSON, 2013
HOW TO WASH A WOOLLY
MAMMOTH
Moet jouw wolharige mammoet gewassen worden? Het is niet makkelijk…
Kom erachter hoe je dat doet met dit
hilarisch instructieboekje. Maar onthou
een ding: smeer geen zeep in zijn ogen,
want dan vlucht hij de boom in!
Paperback: 32 pagina’s
Uitgever: Simon & Schuster Ltd
Taal: Engels
ISBN-13: 978-0857075802

VALENTINA V. UKRAINTSEVA, 2013
MAMMOTHS AND THE
ENVIRONMENT
Het onderzoek naar de fossielen van
herbivoren, met name de zeldzame
vondsten met goed geconserveerde
plantenresten in maagdarmkanalen,
is cruciaal voor ons begrip van de
prehistorische wereld. Ukraintseva vat
30 jaar onderzoek samen en presenteert
daarmee bewijs voor de prehistorische
Siberische vegetatie. De collectie geeft
ook extra inzicht in de oorzaak van het
uitsterven van verschillende dieren door
veranderingen in het milieu en aanwezig voedsel. Dit boek vormt een zeer
geschikt naslagwerk voor studenten en
onderzoekers in dit veld.
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JOHN GURCHE, 2013
SHAPING HUMANITY: HOW
SCIENCE, ART AND IMAGINATION
HELP US UNDERSTAND OUR
ORIGINS
Hoe zagen de vroege mensen er werkelijk uit en hoe weten we dit? Shaping
Humanity beschrijft hoe internationaal
bekend paleoartiest John Gurche zijn
forensisch accurate en angstaanjagend
realistische creaties van onze voorouders maakt. Geïnspireerd door zijn
levenslange fascinatie voor de prehistorie bestudeert Gurche al 30 jaar
fossielen, de vergelijkende aap-mens
anatomie en forensische reconstructies.
Zijn werk wordt gebruikt in vooraanstaande musea en publicaties. Ook is hij
wereldwijd bekend voor zijn bijdragen
aan Jurassic Park. Voor het Smithsonian
creëerde hij vijftien beelden voor zes
miljoen jaar menselijke evolutie. In dit
boek vertelt hij hoe hij samenwerkte met
een team van wetenschappers om deze
beelden vorm te geven. Hij gaat in op
de discussies die voortkwamen uit de
veelal controversiële ideeën. Gaandeweg maakt hij de lezer bewust van de
opvallende ontwikkeling van de mens in
de geschiedenis van het leven op aarde.
Hardcover: 368 pagina’s
Uitgever: Yale University Press
Taal: Engels
ISBN-13: 978-0300182026
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