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SAMENVATTING

In HOE MAAK JE EEN RUIMTESCHIP vertelt Julian Guthrie het ongelooflijke verhaal van

ondernemer Peter Diamandis, die geen astronaut is geworden maar wel de prijs uitschreef waarmee

de basis voor de commerciële ruimtevaartindustrie is gelegd. Richard Branson en Stephen Hawking

delen in het voor- en nawoord hun visie op het fenomeen van XPRIZE.

Op 20 juli 1969 kijkt de wereld ademloos toe als de eerste mens voet op de maan zet. Een
wereldwijde fascinatie met ruimtevaart is geboren. Ook bij de jonge Peter Diamandis ontwaakt de
droom om astronaut te worden. In de decennia die volgen ziet hij die droom langzaam in duigen
vallen, omdat het Amerikaanse ruimtevaartprogramma wordt uitgehold. Hij besluit het lot in eigen
handen te nemen en bedenkt de XPRIZE, een prijs voor het eerste team dat een bemand
ruimteschip twee keer binnen twee weken in de ruimte weet te krijgen. Het uitschrijven van de prijs
resulteerde, zoals Diamandis hoopte, niet alleen een overwinning van een team, maar legde de basis
voor een nieuwe ruimtevaartindustrie.

Over de auteur
Julian Guthrie is een prijswinnende journalist die twintig jaar voor de San Fransisco Chronicle werkte.
Zij schreef onder andere voor The Wall Street Journal en The Huffington Post.

Hoe maak je een ruimteschip verschijnt 10 januari 2017.
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CITATEN

"Mijn wielen staan hier nog op de planeet aarde, maar ik blijf dromen. Ik ben ervan overtuigd,
en dat is ook de boodschap van dit boek, dat het menselijk kunnen geen grenzen kent. Zet
hoog in. Wees moedig en aardig. Vergeet niet om omhoog te kijken naar de sterren, in plaats
van omlaag naar je voeten. Ruimte, ik kom eraan."
— Stephen Hawking

"Het verhaal van Peter Diamandis en een heel stel andere grote denkers en gekke dromers —
en het woord 'gekke' bedoel ik bewonderend — is zowel vermakelijk als inspirerend. Of je nu
9 of 99 bent, dit verhaal zal tot de verbeelding spreken."
— Richard Branson
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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