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Ann Druyan

Leia COSMOS: MUNDOS POSSÍVEIS e aproveite para revisitar a obra de Ann Druyan e Carl Sagan 
Desconto de 30% na obra destes autores marcantes na divulgação da Ciência*. De 13 a 20 de Julho de 2020

* Campanha sujeita ao stock existente e de acordo com a Lei do Preço Fixo.

Porquê ler Cosmos: Mundos Possíveis?
«Vale muito a pena ler Cosmos: Mundos Possíveis porque, 40 
anos depois do livro original de Carl Sagan, é um novo ‘Cosmos’, 
que preserva o espírito do antigo. Ou não fosse escrito pela pes
soa que melhor conheceu Carl Sagan, a sua mulher Ann Druyan. 
A ciência progrediu, o mundo evoluiu, nós mudámos, mas a men
sagem de Sagan é intemporal: ‘Devemos a nossa obrigação de so
breviver não só a nós próprios, mas ao Cosmos, vasto e antigo, de 
onde despontámos.’
Ao ler o livro de Druyan perceberemos melhor o nosso lugar no 
Universo.»

Carlos Fiolhais, Coordenador da Colecção 
«Ciência Aberta», da Gradiva

Um livro que explora como 
a ciência e a civilização 
cresceram juntas.
A continuação do grande 
clássico de Carl Sagan.
O QUE DIZ A CRÍTICA
«Ann Druyan está a reimaginar o futuro.»

Scientific American

«Agora, 40 anos depois, Ann Druyan corajosamente 
transporta o archote para a frente com a tão esperada con
tinuação de COSMOS, com Cosmos: Mundos Possíveis.»

Laughing Place

«[Cosmos: Mundos Possíveis] abrange astronomia, neuro
ciência, física quântica, as origens da vida, o futuro dos 
voos espaciais, armas nucleares, modelos alternativos de 
inteligência, cosmologia, arqueologia, antropologia e bio
química num percurso de mais de 300 páginas, com ilus
trações, conduzidas pela prosa acessível, mas grandiosa, 
de Ann Druyan, que nos exorta a encontrar em nós a co
ragem intelectual para realmente saber quem somos, de 
onde viemos e que futuros possíveis se apresentam dian
te de nós.»
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