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Beskrivning
Författare: Yuval Noah Harari.
Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga. Svält, krig och
sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som faktiskt går att
hantera. Idag är det fler som dör av för mycket mat än för lite, det är fler som dör av hög ålder
än av smittsjukdomar och självmord är en vanligare dödsorsak än krig och terrordåd
tillsammans. Frågan är bara vad som ska ersätta krigen och svälten som mänsklighetens
huvudfokus. Vilka framtidsprojekt, drömmar och mardrömmar kommer att prägla vår värld
under återstoden av 2000-talet?
Homo Deus går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv
och varför vi människor strävar efter att förvandlas till gudar. Det är en fascinerande bok som
dyker rakt in i mänsklighetens stora och omöjliga ödesfråga: Vart är vi på väg?
Yuval Noah Harari (född 1976) har doktorerat i historia vid University of Oxford och
undervisar vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hans bok Sapiens blev en enorm
internationell succé och har sålts till över 30 länder. Hanhar hyllats av läsare och kritiker
världen över för sitt avväpnande och samtidigt djupt belästa sätt att skildra mänsklighetens
historia.

Annan Information
Homo deus kommer att ha kvar några viktiga mänskliga drag, men ha uppgraderade fysiska
och mentala förmågor så att den kan hålla stånd mot de mest sofistikerade ickemedvetna
algoritmerna. Eftersom intelligens kopplas loss från medvetande och den icke medvetna
intelligensen utvecklas i ett halsbrytande tempo,.
3 maj 2017 . Historikern Yuval Noah Hararis första resa in i civilisationens historia blev en stor
framgång. Kulturskribenten Kristian Fredén har läst uppföljaren, "Homo deus", och fascineras
av tankarna om nutidsmänniskans lyckobegär.
20 apr 2017 . "Homo deus", historikern Yuval Harari senaste bok, målar upp en framtid utan
framtidsvisioner där tekniken ges en allt större plats.
5 apr 2017 . Solen skiner och våren har övertaget över vintern, vi går mot den skira vårens
grönska i stormsteg, underbart! I mitt förra inlägg skrev jag om ett dilemma som jag hade och
jag tänkte spinna vidare på det. Själva problemet är nu undanröjt men situationen är inte helt
löst än, men det kommer att lösa sig, det.
Nu är Hariri tillbaka med en bok om mänsklighetens tänkbara framtid, Homo Deus. Här lyfter
han fram framtidsbilder, präglade av den snabba teknikutvecklingen, inte minst den
bioteknologiska. Evigt liv hägrar. Samtidigt vill han visa på en stor värderingsförändring,
präglad av att traditionella religioner ersätts med vad han.
7 jun 2017 . Yuval Noah Harari: Homo Deus : en kort historik över morgondagen. Natur &
Kultur 2017, 397 s. ISBN: 9789127150799. Homo Deus anknyter i början till en del teman som
författaren tagit upp i sin tidigare bok Sapiens – en kort historik över mänskligheten. Inte
minst ägnas stort utrymme åt att foga in Homo.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2017). Välj mediatyp. Bok (2017) · E-bok (2017) · E-ljudbok
(2017). Mer information om Homo deus Relaterad information. Du behöver vara inloggad
samt ha ett bibliotekskort i Nacka Bibliotek för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation. Reservera.
3 aug 2017 . Homo Deus - Strävan efter evigt liv. Litteraturrecensioner Huvudsyftet med Yuval
Noah Harari nya bok är att försöka förutspå framtiden. Människan, hävdar Harari, kommer att
försöka bli gudomlig. Bakom denna dröm om en ny övermänniskoras ligger läkarvetenskapen
i samklang med Silicon Valley.
Klicka här för att få en träfflista på alla e-ljudböcker. Nya e-ljudböcker. 19. Previous. 317240.
Omslagsbild · Skugghäxan. Av: Janouch, Katerina. 334436. Omslagsbild. Frågor jag fått om
Förintelsen. Av: Fried, Hédi. 334495. Omslagsbild · Allt för min bror. Av: Rentzenbrink,
Cathy. 332936. Omslagsbild. Homo Deus. Av: Harari.
12 maj 2017 . Är människan en art på upphällningen? Historieprofessorn blickar framåt i
uppföljaren till ”Sapiens”.
8 jun 2017 . Historikern Yuval Noah Harari kommit ut med en ny bok: Homo Deus – en kort
historik över morgondagen (Natur & Kultur).
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Framtidsstudier. Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga.
Svält, krig och sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som
faktiskt går att hantera. Idag är det fler som dör av för.
22 sep 2016 . Nu är det dags för uppföljaren, Hararis ”Homo Deus: A brief history of

tomorrow”. Jag är inte övertygad om att författaren egentligen hade någon avsikt att skriva den
förrän han upptäckte att ”Sapiens” blev en sådan ofattbar bestseller. Den första boken byggde
på en kurs som ingen annan ville hålla om.
12 jul 2017 . Vilka framtidsprojekt, drömmar och mardrömmar kommer att prägla vår värld
under återstoden av 2000-talet? Homo Deus går på djupet i ämnen som dödens avskaffande,
introduktionen av artificiellt liv och varför vi människor strävar efter att förvandlas till gudar.
Det är en fascinerande bok som dyker rakt in.
24 apr 2017 . Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet.
Harari ger existentiell svindel · Artikeln publicerades 25 april 2017. Att i tider av ”fake news”
och ”facebook truths” få lyssna till någon. Rekommenderat för dig. ansvarig utgivare: Anders
Enström 0480-591 00; WEBBREDAKTIONEN: 0480-592 44; ADRESS: Västra Sjögatan 7, 392
32 Kalmar; KONTAKT: 0480-591 00.
7 maj 2017 . Av Yuval Niah Harari Homo Deus. A Brief History of Tomorrow, 2015. Översatt
av Joachim Retzlaff Natur och Kultur, 2017. ISBN 978-91-27-15079-9, 397 sidor. Harari
hävdar att framtidens människa, efter att ha löst så mycket av det som plågat stora delar av
jordens befolkning i tusentals år, kommer att.
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Dowload ebook onlineHomo Deus: A Brief
History of Tomorrowfree, Read ebook free Homo Deus: A Brief History of Tomorrowonline,
Here you can download this book in PDF file format for free without need to spent extra
money. Click on download link below to download the Homo.
Köp 'Homo Deus : en kort historik över morgondagen' bok nu. HOMO DEUS av Yuval Noah
Harari är en tankeväckande och chockerande bok om mänsklighetens framtid.
23 nov 2016 . Vad är nästa steg för forskare och uppfinnare i en tidsålder när så många av de
problem som plågat mänskligheten i årtusenden, som krig, hungersnöd och smittsamma
sjukdomar, i stora delar av världen redan är lösta? I sin bok Homo Deus beskriver Yuval
Noah Harari mänsklighetens utveckling från.
Homo Deus by Yuval Noah Harari Page 1 Under det senaste Ã¥rhundradet har mÃ¤nniskan
lyckats. gÃ¶ra det omÃ¶jliga. SvÃ¤lt, krig och sjukdomar har fÃ¶rvandlats frÃ¥n obegripliga
naturkrafter till problem som faktiskt gÃ¥r att hantera. Idag Ã¤r det fler som dÃ¶r av fÃ¶r
mycket mat Ã¤n fÃ¶r lite, det Ã¤r fler som dÃ¶r av.
Yuval Noah Harari, author of the bestselling Sapiens: A Brief History of Humankind,
envisions a not-too-distant world in which we face a new set of challenges. Now, in Homo
Deus, he examines our future with his trademark blend of science, history, philosophy and
every discipline in between.Homo Deus explores the.
Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga. Svält, krig och
sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som faktiskt går att
hantera. Idag är det fler som dör av för mycket mat än för lite, det är fler som dör av hög ålder
än av smittsjukdomar och självmord är en vanligare.
Homo deus. By: Harari, Yuval Noah. Language: Swedish. Published: 2017. Classification: Op.
Här fortsätter författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men nu är siktet inriktat
mot mänsklighetens framtid. Han menar att mänskligheten nu kommit till den punkt i sin
historia där hon likt en gud själv kan kontrollera.
Homo Deus går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv
och varför vi människor strävar efter att förvandlas till.
"Briljanta spekulationer om framtiden . En storartad bok." SvD "Utmanande och
tankeväckande" Bill Gates Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det
omöjliga. Svält, krig och sjukdomar har förvandlats från obegripl.
homo deus, man of God, , , Translation, human translation, automatic translation.

Sapiens – En kort historik över mänskligheten skildrade hur mänskligheten har erövrat
världen i kraft av sin unika förmåga att tro på kollektiva myter om gudar, pengar, jämlikhet
och frihet. Homo deus – En kort historik över morgondagen undersöker vad som skulle
kunna hända med världen om dessa gamla myter kopplas.
Bok gratis läsning Homo Deus: A Brief History of Tomorrow i svensk, med många typer av
böcker i PDF-format, ePub, Mobi på din Smartphone gratis.
Originalspråk. Hebreiska (1). Logga in för att låna. 551916. Homo deus [Elektronisk resurs] :
en kort historik över morgondagen. Omslagsbild. Av: Harari, Yuval Noah. Utgivningsår: 2017.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Kategori: Facklitteratur. Förlag: NoKElib. ISBN: 978-91-2715080-5 91-27-15080-1. Anmärkning: E-bok.
13 apr 2017 . Den israeliske historikern Yuval Noah Hararis bästsäljare Sapiens från 2015
tecknade mänsklighetens historia och hyllades av bland andra Barack Obama och Bill Gates.
Nu kommer uppföljaren Homo Deus – En kort historik över morgondagen, där Harari vänder
blicken mot en svindlande framtid.1 | Vart.
Homo deus. en kort historik över morgondagen. av Yuval Noah Harari (E-media, E-bok,
EPUB) 2017, Svenska, För vuxna. Under det senaste århundradet har människan lyckats göra
det omöjliga. Svält, krig och sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till
problem som faktiskt går att hantera. Idag är det fler.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga. Svält, krig och
sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som faktiskt går att
hantera. Idag är det fler som dör av för mycket mat än för lite, det är fler som dör av hög ålder
än av smittsjukdomar och självmord är en vanligare.
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (hebreisk originaltitel:  )ההיסטוריה של המחרär en bok
av den Israeliska författaren Yuval Harari. Boken publicerades på hebreiska 2015, engelska
2016 samt kommer publiceras 2017 på svenska. Den har ett liknande tema som hans tidigare
bok Sapiens: en kort historik över.
1 apr 2017 . Krönika: Lita inte på storbankernas prognosmakare! Just nu läser jag boken
“Homo Deus” av Yuval Noah Harari. Han har tidigare skrivit den globala boksuccén Sapiens
som tecknar mänsklighetens historia från det att vi gick ner från träden i östra Afrika fram till
idag. Mänsklighetens utveckling har enligt.
24 feb 2017 . Jaha. Papillion utläst även Duktiga Flickors Revansch. Vad ska jag nu läsa
resterade dagar på semestern? Hade jag fått välja hade jag påbörjat Homo Deus av Yuval Noah
Harari. Hans förra bok Sapiens var en av de bästa böckerna jag läste förra året. Rysningar. Här
kommer 18 böcker jag ska läsa i vår.
15 feb 2017 . Har tidigare beskrivit den spännande boken om vår egen djurarts historia av den
israeliska professorn Yuval Noah Harari (Homo Sapiens. A brief history of humankund).
Därefter kom helt nyligen en lika tjock bok på över 400 sidor (Homo Deus. A brief history of
tomorrow) där Harari spekulerar vilt i hur.
Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga. Svält, krig och
sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som faktiskt går att
hantera. Idag är det fler som dör av för mycket mat än för lite, det är fler som dör av hög ålder
än av smittsjukdomar och självmord är en vanligare.
25 sep 2017 . Homo Deus: En kort historik över morgondagen är skriven av den israeliske
historikern Yuval Noah Harari (f. 1976). Boken utgavs första gången 2015. Jag har läst den
den svenska översättningen av Joachim Retzlaff (f. 1952) i e-bokversionen från 2017. * * *.
Jag tror att många kan bli provocerade av.

"Harari vill se kommande utmaningar i vitögat". 2017-07-19. Spännande men lite ytligt, tycker
Håkan Lindgren om Yuval Noah Hararis bok "Homo Deus". logo.
19 jul 2017 . Jag recenserar Yuval Noah Hararis Homo deus för UNT. Yuval Noah Harari har
följt upp sin bestseller om mänsklighetens historia (Sapiens: En kort historik över
mänskligheten) med en bok om den hyperteknologi som är på väg att förändra människans
villkor i grunden. Att läsa Homo deus är som att följa.
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Framtidsstudier. Här fortsätter författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men
nu är siktet inriktat mot mänsklighetens framtid. Han menar att mänskligheten nu kommit till
den punkt i sin historia där hon likt en gud själv.
8 sep 2016 . Länk till Hedengrens webbshop. 'Homo Deus will shock you. It will entertain you.
Above all, it will make you think in ways you had not thought before.' Daniel Kahneman,
author of Thinking Fast, and Slow. Yuval Noah Harari, author of the bestselling Sapiens: A
Brief History of Humankind, envisions a.
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari. Begins Sat 2. December
08:00. Panera Bread. 650 Main Avenue, Norwalk. Meetup 2017, 450 pp. Publisher: Source:
meetup. Source: Meetup. I'm goingI'm interestedExport to calendar. WebsiteFeedback Art &
Design Alvar Aalto Home Museum In 1934, Aino.
Homo Deus går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv
och varför vi människor strävar efter att förvandlas till gudar. Det är en fascinerande bok som
dyker rakt in i mänsklighetens stora och omöjliga ödesfråga: Vart är vi på väg?Yuval Noah
Harari (född 1976) har doktorerat i historia vid.
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Framtidsstudier. Här fortsätter författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men
nu är siktet inriktat mot mänsklighetens framtid. Han menar att mänskligheten nu kommit till
den punkt i sin historia där hon likt en gud själv.
SLUTSÅLD. Vart är vi på väg? Med boken Sapiens gjorde historikern, professorn och
författaren yuval noah harari sig känd över hela världen när han tog oss med på en hisnande
resa genom mänsklighetens historia från homo sapiens första steg fram till nutid. I sin nya bok
Homo Deus ger sig Harari ut på en ny, och minst.
"Briljanta spekulationer om framtiden . En storartad bok." SvD "Utmanande och
tankeväckande" Bill Gates. Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det
omöjliga. Svält, krig och sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem
som faktiskt går att hantera. Idag är det fler som dör av för.
2 maj 2017 . I sin bok Homo Deus: En kort historik över morgondagen som nu kommer på
svenska tecknar den den israeliske historikern Yuval Noah Harari en bild av artificiell
intelligens, AI, som ett av de närmaste decenniernas största hot. Hararis specialitet är
makrohistoria, att hitta mönster i långa händelseförlopp,.
I "Homo Deus" fortsätter han den utforskning av våra grundläggande villkor som påbörjades i
föregångaren "Sapiens" - men nu riktar han sökarljuset mot mänsklighetens framtid. "Homo
Deus" går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv och
varför vi människor strävar efter att förvandlas till.
30 apr 2017 . Homo deus : en kort historik över morgondagen Briljanta spekulationer om
framtiden. Premium. Vad händer den dag då algoritmer, hälsoappar och nanorobotar vet mer
om oss och våra levnadsutsikter än vi själva? Fredrik Sjöberg fascineras av Hararis briljanta
spekulationer om framtiden: ”En storartad.
E-böcker / Facklitteratur. Kategorier. Biografier · Historia · Naturvetenskap · Politik ·
Samhälle · Fler e-bokskategorier; Visa alla underkategorier. Topplistan. 30. Previous. 200582.

Omslagsbild · Omgiven av idioter. Av: Erikson, Thomas. 247754. Omslagsbild. När reglerna
slutat gälla. Av: Levy, Ariel. 247162. Omslagsbild.
31 mar 2017 . I "Homo Deus" fortsätter han den utforskning av våra grundläggande villkor
som påbörjades i föregångaren "Sapiens" - men nu riktar han sökarljuset mot mänsklighetens
framtid. "Homo Deus" går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av
artificiellt liv och varför vi människor strävar.
Förhandsvisa och hämta böcker av Yuval Noah Harari, inklusive Sapiens, Sapiens : En kort
historik över mänskligheten, Homo Deus och många fler.
I Homo deus blandar Harari naturvetenskap, historia och filosofi och presenterar en tänkt
morgondag som radikalt kommer att skilja sig från vår nutida vardag. Författaren hävdar
förstås inte att han vet. Men, utan att förlora det historiska perspektivet funderar han över
olika scenarier som kan uppstå nu på 2000-talet, sedan.
13 feb 2017 . Yuval Noah Harari slog igenom med boken Sapiens (2014) och blev snabbt en
stjärna på den internationella föreläsningstouren. Nu är han tillbaka med en uppföljare, Homo
Deus: A Brief History of Tomorrow (2016), och den får med rätta översvallande recensioner.
Harari är en fantastisk berättare. Han är.
Pris: 114 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Homo Deus av Yuval Noah Harari
på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.
Ladda ner e-böcker Homo Deus: A Brief History of Tomorrow i PDF-format gratis på
deladbok.club.
Yuval Noah Harari, author of the bestselling phenomenon Sapiens envisions a not-too-distant
world in which we face a new set of challenges. Homo Deus explores the projects, dreams and
nightmares that will shape the twenty-first century - from overcoming death to creating
artificial life. It asks the fundamental questions:.
Pris: 213 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Homo Deus : en kort
historik över morgondagen av Yuval Noah Harari (ISBN 9789127150799) hos Adlibris.se. Fri
frakt.
20 jan 2017 . Yuval Noah Harari. ”Homo Deus. A brief history of tomorrow”. (Harvill Secker
Vintage, Penguin). Med sin bok ”Sapiens”. En kort historik över mänskligheten” skrev den
israeliske historikern Yuval Noah Harari raskt in sig i skaran av internationellt bästsäljande
författare. Men han är en ovanlig stjärnförfattare.
24 apr 2017 . Nu kommer uppföljarboken ”Homo Deus”, som fått den något ansträngda
undertiteln ”en kort historik över morgondagen”. Det är av uppenbara skäl en mycket mer
spekulativ och trevande bok, även om Harari som den professionella akademiker han är
försöker få sina spaningar att framstå som mer.
30 mar 2017 . En underklass av hundratals miljoner maktlösa, arbetslösa människor – och ett
fåtal miljardärer med gudalik makt över världen.Det är framtidsscenariot som den världskände
historikern och författaren Yuval Noah Harari målar upp i sin nya bok Homo Deus.Livet på
jorden hänger på hur vi väljer att ta itu.
Kraften i kärlek och rädsla. Av: Stenmark Magnusson, Margareta. Medietyp: E-bok. 315148.
Omslagsbild · Den stora ätstörningen. Av: Rundgren, Gunnar. Medietyp: E-bok. 315149.
Omslagsbild. Girls will be girls. Av: O'Toole, Emer. Medietyp: E-bok. 315124. Omslagsbild ·
Artemis. Av: Rämä, Marja. Medietyp: E-bok. 315129.
(latin) människan spår men Gud rår. Hur uttalas homo proponit sed deus disponit? [håmmå
pråpå:-, dispå:-] Ur Ordboken. Var med och bygg upp synonymordboken. Är irit en synonym
till regnbågsinflammation i ögats iris? Ja Vet ej. Nej. △. Mina sökningar. homo proponit sed
deus disponit. Nästkommande Ord.
22 jul 2017 . Detta är några av frågorna som Harari resonerar kring i sin bok Homo Deus.

Människan har i alla tider sökt förbättring och utveckling. Nu har vi kommit så långt att vi på
allvar kan se vår kommande odödlighet som ett faktum. De teknologiska och
biologivetenskapliga framstegen verkar inte se några gränser.
I Homo Deus fortsätter han den utforskning av våra grundläggande villkor som påbörjades i
föregångaren Sapiens - men nu riktar han sökarljuset mot mänsklighetens framtid. Homo Deus
går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv och varför vi
människor strävar efter att förvandlas till.
Originaltitel: Homo deusHisoryah shel ha-maar. Innehållsbeskrivning. Här fortsätter
författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men nu är siktet inriktat mot
mänsklighetens framtid.Han menar att mänskligheten nu kommit till den punkt i sin historia
där hon likt en gud själv kan kontrollera sina livsbetingelser.
Under det senaste århundradet har människan lyckats göra det omöjliga. Svält, krig och
sjukdomar har förvandlats från obegripliga naturkrafter till problem som faktiskt går att
hantera. Idag är det fler som dör av för mycket mat än för lite, det är fler som dör av hög ålder
än av smittsjukdomar och självmord är en vanligare.
Ladda ner Homo Deus av Yuval Noah Harari som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!
7 jul 2017 . Open letter to Yuval Noah Harari regarding his book ”Homo Deus” there he
explores the projects, dream and nightmares that will shape the twenty-first century – from
overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental questions: Where do we
protect this fragile world from our own destructive.
Jämför priser på Homo Deus (ljudbok, 2016) - 9781473545571 - hos Bokhavet.se.
21 maj 2017 . Yuval Noah Harari är författaren bakom bästsäljaren Sapiens - en kort historia
över mänskligheten, om människans historia. I sin nya bok Homo Deus - en kort historia över
morgondagen blickar han in in framtiden i en fantastiskt intressant bok som väcker många
tankar. Barack Obama och Bill Gates har.
Hedengrens Bokhandel Hedengrens bokhandel ligger i Sturegallerian i Stockholm. Närmaste
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
16 mar 2017 . Här är ett citat från den fantastiske Yuval Noah Hararis nya bok Homo Deus: En
kort historik över morgondagen. Typ 2-diabetes är nu en större dödsorsak än våld, det gör
socker farligare än krut (tack till Gary Taubes för citatet ovan). Lyckligtvis är typ 2-diabetes
reversibelt. Om du är intresserad av det, ta en.
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Framtidsstudier. Här fortsätter författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men
nu är siktet inriktat mot mänsklighetens framtid. Han menar att mänskligheten nu kommit till
den punkt i sin historia där hon likt en gud själv.
Harari, Yuval Noah; Homo deus [Elektronisk resurs] : en kort historik över morgondagen /
Yuval Noah Harari ; översättning: Joachim Retzlaff; 2017; Multimedium(Talbok med text). 1
bibliotek. 3. Omslag. Harari, Yuval Noah; Homo Deus [Elektronisk resurs] : a brief history of
tomorrow / Yuval Noah Harari ; [translated by the.
Förlag, Harper Collins UK. Genre, Historia och arkeologi. Format, Pocket. Språk, Engelska.
Antal sidor, 528. Vikt, 491 gr. Utgiven, 2017-04-06. ISBN, 9781784703936. Köp på
AdlibrisKöp på Bokus. Välj kategori. Välj kategori. Välj kategori, Agenter (5) · Agenter (15) ·
Bibliotek (43) · Böcker (385) · Bokhandel (248) · Bokpuls.
Författare: Harari Yuval Noah. Titel: Homo Deus. Typ: Bok. Kategori: Historia & Arkeologi.
Releasedatum: 2017-04-06. Artikelnummer: 674354. Lagerstatus: Beställningsvara Skickas
inom 3-6 vardagar. EAN: 9781784703936. ISBN: 1784703936. Språk: Engelska. Bandtyp:
Pocket. Mått(BxHxD):, 129x197x39 mm. Omfång.
Compassioneffekten. Av: Andersson, Christina. 454479. Omslagsbild. Under cover. Av:

Marcus, Tom. 453900. Omslagsbild · Svenska svindlare och fuskare. Av: Kullberg, Fredrik.
453755. Omslagsbild. Bakom varje fönster bor ett hjärta. Av: Fors, Soheila. 453557.
Omslagsbild · Homo Deus. Av: Harari, Yuval Noah. 453556.
27 apr 2017 . Amanda Svensson läser en historiker som gör sig blind för
klimatförändringarna.
Homo Deus. Av: Harari, Yuval Noah. Medietyp: E-ljudbok. 309031. Omslagsbild. Frågor jag
fått om Förintelsen. Av: Fried, Hédi. Medietyp: E-ljudbok. 306010. Omslagsbild · Kom och
skratta åt Lilleputt. Av: Flinck, Thorsten. Medietyp: E-ljudbok. 307706. Omslagsbild.
Humlesäcken. Av: Brustad, Lina. Medietyp: E-ljudbok.
Hylla. O. Personnamn. Harari, Yuval Noah,. Titel och upphov. Homo deus : en kort historik
över morgondagen / Yuval Noah Harari ; översättning: Joachim Retzlaff. Utgivning,
distribution etc. Stockholm : Natur & kultur, 2017. DDC klassifikationskod (Dewey Decimal
Classification). 909.83. SAB klassifikationskod. K.6; Op.
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
303.49. Ämnesord: Framtidsstudier · Futurologi · Samhällsvetenskap · 2000 · 2000-talet ·
Historia. Fler ämnesord.
I Homo Deus fortsätter han den utforskning av våra grundläggande villkor som påbörjades i
föregångaren Sapiens - men nu riktar han sökarljuset mot mänsklighetens framtid. Homo Deus
går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv och varför vi
människor strävar efter att förvandlas till.
Homo deus. Av: Harari, Yuval Noah. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Historia. Här fortsätter författaren utforskningen av våra grundläggande villkor, men nu är
siktet inriktat mot mänsklighetens framtid. Han menar att mänskligheten nu kommit till den
punkt i sin historia där hon likt en gud själv kan.
Sista gästenOlsson, Andreas T. Sista gästen. Av: Olsson, Andreas T. 228500. Omslagsbild. I
maktens ögaSchlingmann, Per. I maktens öga. Av: Schlingmann, Per. 228384. Omslagsbild.
HjärterumLövestam, Sara · Hjärterum. Av: Lövestam, Sara. 228272. Omslagsbild. Skrik tyst så
inte grannarna hörAlfredsson, Karin.
Homo deus [Elektronisk resurs] : en kort historik över morgondagen. Omslagsbild. Av:
Harari, Yuval Noah. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: NoKElib.
ISBN: 978-91-27-15080-5 91-27-15080-1. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-9127-15079-9. Originaltitel: Homo deusHisoryah shel.
29 mar 2017 . Den nya boken heter Homo Deus och precis som i föregångaren blandar
professorn i historia tillbakablickar med nulägesrapporter och framtidsstudier. Först tänkte jag
sträckläsa boken och först av alla skriva en sammanfattande krönika, men boken är så rik och
mångfacetterad att jag väljer att läsa.
Hylla. K. Personnamn. Harari, Yuval Noah. Uniform titel. Homo deus. Titel och upphov.
Homo deus : en kort historik över morgondagen / Yuval Noah Harari ; översättning: Joachim
Retzlaff. Utgivning, distribution etc. Stockholm : NoK, 2017. DDC klassifikationskod (Dewey
Decimal Classification). 303.49.
19 jul 2017 . Development engineer, Thin Film Processi… Uppsala. Would you like to develop
the next gener… Mätingenjör. Uppsala. Till Lantmäteriet i Uppsala. Fakultetshandläggare.
Uppsala. inriktning lärarrekrytering och kompeten… Utesäljare. Uppsala. Hallsjö Brädgård
söker ny Utesäljare: Ut… Accounting.
1 apr 2017 . Online typen blir bortkopplade Sociala medier har alltid funnits i olika skepnader.
Vi människor har utvecklat språket och kommunikationen för att vi ska kunna socialisera oss
med varandra. Redan runt lägereldarna berättade vi historier för varandra och denna
gemenskap fick oss att börja bygga samhällen.

23 mar 2017 . Boka gratis läsning Homo Deus: A Brief History of Tomorrow i franska, med
många typer av böcker i PDF-format, ePub, Mobi på din Smartphone gratis.
28 Jun 2017 . Yuval Noah Harari has written a book about the transformation of Homo sapiens
to Homo Deus – man as God – Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. It is a logic
continuation of his bestselling Sapiens: A Brief History of Humankind, released some years
ago. The times are changing – in the beginning of.
Enheter i förpackning: 1 st. Författare: Yuval Noah Harari. Label: Natur & Kultur Allmänlitt.
Lev. Artnr.: 9789127155251. Leverantör: Natur & Kultur Allmänlitteratu. Media: Storpocket.
Produktionsland: Sverige. Releasedatum: 2018-04-07. Streckkod: 9789127155251.
I Homo Deus fortsätter han den utforskning av våra grundläggande villkor som påbörjades i
föregångaren Sapiens - men nu riktar han sökarljuset mot mänsklighetens framtid. Homo Deus
går på djupet i ämnen som dödens avskaffande, introduktionen av artificiellt liv och varför vi
människor strävar efter att förvandlas till.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Böcker. Vi hjälper dig att hitta rätt
homo deus Bok och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om
något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Homo Deus. Av: Yuval Noah Harari. ISBN: 9127150801. Köp ny från 126 kr. Sälj denna bok.
\\\"Briljanta spekulationer om framtiden . En storartad bok.\\\"\\nSvD \\n\\\"Utmanande och
tankeväckande\\\"\\nBill Gates. \\nUnder det senaste århundradet har människan lyckats göra
det omöjliga. Svält, krig och sjukdomar har.
From @HarariNoah's new book, Homo Deus, A brief History of Tomorrow: "Sugar is now
more dangerous than gunpowder."pic.twitter.com/zkmKi9uoT2. 4:54 PM - 1 Mar 2017. 228
Retweets; 267 Likes; Sub-Zero Maggie Rhee Katy May Margie Louise Stephen Belinda Fettke
Alex Mel Austin Jeans. 9 replies 228 retweets.
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