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BESKRIVNING
"Intelligent populärvetenskap när den är som bäst."The Economist"Populärvetenskap i dess mest
lättillgängliga form: rolig, fascinerande och full av fängslande porträtt av forskare och bientusiaster som
han träffar under sina efterforskningar."The GuardianBinas hemliga liv handlar om alla slags binfrån
honungsbin och humlor till mindre välbekanta pälsbin, sandbin, tapetserarbin och murarbin. Här blir vi
indragna i en märklig värld som ligger gömd i full åsyn.Genom att väva ihop populärvetenskap med vår
kultur historia gör Thor Hanson det möjligt för oss att förstå allvaret i hoten mot binas existens, från
bekämpningsmedel till klimatförändringar. Det är först när vi vet varifrån bina kommer och vad de förser
oss med som vi verkligen kan inse vad som står på spel. Binas historia börjar för 125 miljoner år sedan,
när en stekel första gången vågade mata sina ungar med pollen. Deras liv är tätt sammanflätat med vår
kulturhistoria och de har möjliggjort medicinska framsteg och en agrikultu rell revolution; de har gett oss
sötma och ljus och blommors skönhet, och än i dag står de bakom så mycket som en tred jedel av den mat
vi äter. Att lära känna biet är inte bara att bli bekant med en fascinerande och vacker insektdet ger också en
skymt av ett grundläggande nätverk av relationer som binder samman människans och naturens världar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Honungsbiets hemliga liv - Sue Monk Kidd - adlibris.com
Köp boken Binas historia hos oss! ... handpollinering i ett framtida Kina där bina har försvunnit. Hennes
högsta önskan är att sonen ska få ett bättre liv.

Ingvar Kamprads hemliga liv - msn.com
Recension av Binas historia, ... uppflugen i äppelodlingarnas trädkronor vareviga dag i ett hårt men kort
liv. Binas massdöd är redan ett faktum i stora delar av ...

Kim Jong-Uns släktingar lever hemligt liv i USA | SvD
Official video of Tina Turner performing Private Dancer from the album Private Dancer. ... Tina Turner Private Dancer (Live) - Duration: 9:04.
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