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Nu ook voor kinderen

Yuval Noah Harari over
Hoe wij het machtigste dier
op aarde werden
‘Dit is het boek dat ik als kind zelf had willen lezen.
Het vertelt het verhaal van de mens, vanaf de tijd
dat we als apen op de savanne leefden tot het
moment dat we ons bijna als goden voortbewegen,
met vliegtuigen en raketten. Eigenlijk schreef ik dit
boek ook een beetje voor mijn tienjarige zelf.'
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• Promotieboekjes

Etalagedoek, blow-up,
promotieboekjes en posters
beschikbaar via

Sapıens

• Etalagedoek

Poster naar 7500 scholen

promotie@wpgmedia.nl
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Extra lesmateriaal naar scholen

•

Kinderpanel-blog

Consumentennieuwsbrief
Onderwijsnieuwsbrief
Lesmateriaal beschikbaar
via de Zaken van Zwijsen
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Sapiens voor kinderen
Ooit was de mens een doodgewone,
onbeduidende diersoort. Nu is de mens de
baas over de wereld… Hoe is dat zo
gekomen, en wat betekent dit voor ons?
Hoe moeten wij met deze grote macht
omgaan?
Wie dit boek leest, leert niet alleen heel veel
over de geschiedenis van de mensheid,
maar ook over zichzelf. Harari verklaart
waarom kinderen bang zijn voor monsters
onder het bed, hoe het komt dat snoep zo
onweerstaanbaar is en waarom wij
kaarslicht gezellig vinden. Hij legt uit hoe
verhalen aan de basis staan van onze
macht over de wereld én over elkaar. En hij
spoort de lezer aan om die superkracht die
je als mens hebt, te gebruiken om het
verschil te maken.
Yuval Noah Harari werd wereldwijd bekend
met zijn boek Sapiens. Nu vertelt hij dit
belangrijke verhaal aan kinderen. Helder,
geestig en razend interessant!
Met tekeningen in kleur van de Spaanse
illustrator Ricard Zaplana Ruiz.
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