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برای کریس وایس دکتر موردعالقه ام. امیدوارم دخترانتان تحت تأثیر قرار بگیرند.

به من پنج دالر بدهکاری. به خاطر بهترین دوستِی دنیا ازت ممنونم.
ب.م

برای مورگان و کریستوفر، شما از پس هر کاری برمی آیید
و به هر چیزی می توانید دست پیدا کنید.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح





من ماری کوری هستم.



وقتـی چهـار سـالم بـود و در لهسـتان زندگی می کـردم، این یکـی از گنج های 
موردعالقه ام بود: کمد شیشه ای پدرم که پر از تجهیزات علمی بود.

من همیشه به آن خیره می شدم و به هر کدام از چیز های داخلش فکر می کردم.

این دستاگه در فیزیک 

به اکر می رود.

فی ـ زیک

دست ـ اگه

معنی این کلمات را نمی دانستم.
اما هیچ وقت فراموششان نمی کردم.



پدر من معلم علوم بود و با این وسایل کار می کرد؛ اما دولت روسیه خیلی زود کالس های 
آزمایشگاه علوم را در مدرسه های  ما تعطیل کرد.

آن ها نمی خواستند بچه های لهستانی چیزی از علم بدانند. فکر می کردند تحصیل خطرناک 
است و ما را قدرتمند می کند.

البته درست فکر می کردند.



من عاشق یادگیری بودم.
یک روز وقتی خواهر بزرگ ترم سـعی داشـت روخوانی کند، کتابش را برداشـتم و به راحتی 

اولین جمله را خواندم.
از طرز نگاه دیگران متوجه شدم که کار اشتباهی کرده ام.

چطور این اکر را 

کردی؟ تو فقط چهار 

سالت است.

نمی دانم.

اکر اشتباهی کردم؟

نه... فوق العاده 

بود!
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