-Δ ΕΛ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο ΥRobert Gilmore

Μια φορά κι έναν
καιρό… το σύμπαν
Ιστορίες κοσμολογίας

Μετάφραση: Ανδρομάχη Σπανού
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ISBN: 978-960-221-733-7, σελ. 272,
σχ. 17x24, α΄ έκδοση Μάρτιος 2017,
τιμή 17,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

«Μια φορά κι έναν καιρό δεν υπήρχε Σύµπαν», ξεκίνησε ο παραµυθάς…
Πρώτα η Χιονάτη συναντά έναν από τους Μικρούς Ανθρώπους, μετά έναν από τους Ακόμη Πιο Μικρούς
Ανθρώπους και τέλος έναν από τους Πραγματικά Απειροελάχιστους Ανθρώπους. Κι όσο επιμελώς κι αν
ψάχνει, οι μοναδικοί νάνοι που βρίσκει είναι αστέρια υπό κατάρρευση! Προφανώς δεν βρίσκεται στο οικείο
περιβάλλον του πασίγνωστου παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, αλλά σε ένα παράξενο νέο τοπίο όπου
βασιλεύουν οι κβαντικές συμπεριφορές, οι κυματοειδείς ιδιότητες των σωματιδίων και η αρχή της
αβεβαιότητας. Κοντολογίς, έχει εισέλθει (κι εμείς μαζί της) σ’ έναν από τους κόσμους που δημιούργησε ο
φυσικός επιστήμονας και μυθοπλάστης Ρόμπερτ Γκίλμορ.
Ξαναγράφοντας τα κλασικά παραμύθια ως επιστημονικές ιστορίες –«Ο Τζακ και το κλαδί στ’ αστέρια», «Η
Ωραία αφυπνιζομένη», «Η Σταχτοπούτα και ο θάνατος των άστρων» κ.ά.– ο συγγραφέας δείχνει ότι
υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι να ρίξει κανείς φως στα παράξενα βάθη της σύγχρονης φυσικής και
της κοσμολογίας και σε όσα έχουν να μας πουν για την προέλευση, τη φύση και την κλίμακα του
Σύμπαντος, τα άστρα και τους γαλαξίες, το χωρόχρονο και τη βαρύτητα, τη ζωή και το πεπρωμένο των
άστρων. Οι μαύρες τρύπες, τα αστέρια που πεθαίνουν, το ταξίδι προς τα πίσω στο χρόνο μέχρι τη Μεγάλη
Έκρηξη – είναι όλα εδώ σ’ αυτές τις έξι προσιτές, διδακτικές και ελκυστικά εικονογραφημένες διηγήσεις.

«Οι ήρωες των παραμυθιών κάνουν εντατικά μαθήματα στην κβαντική φυσική και την κοσμολογία.»
NEW SCIENTIST

«Για τους περισσότερους φυσικούς, η επιθυμία να δείξουν στο κοινό τις χαρές της κατανόησης των
επιστημονικών πραγμάτων παραμένει ακόρεστη . . . Ο Ρόμπερτ Γκίλμορ έβαλε αυτή την επιθυμία στην
πράξη . . . Δώστε το βιβλίο στους επιστήμονες φίλους σας. Θα σας ευχαριστήσουν θερμά και θα το
εννοούν.»
PHYSICS TODAY

Ο Robert Gilmore είναι σήμερα καθηγητής θεωρητικής φυσικής στο
Πανεπιστήμιο Drexel στις ΗΠΑ. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη δημόσια
πρόσληψη και κατανόηση της επιστήμης, ως επισκέπτης ερευνητής στο
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, και με τη φυσική των στοιχειωδών
σωματιδίων, στο Brookhaven, το Stanford και το CERN στη Γενεύη. Άλλα
έργα του είναι: Alice in Quantumland (Η Αλίκη στη Χώρα των κβάντων,
Κάτοπτρο), Scrooge’s Cryptic Carol και The Wizard of Quarks.

