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برای ونسا فورد

باید از دکتر مارگارت گیلر و دکتر اسکات ِکنیون در مرکز 

فیزیک نجومی هاروارد به خاطر وقتی که گذاشتند و 

همچنین تخصصشان قدردانی کنم. بدون کمک آن ها 

هرگز این کتاب آماده نمی شد. 

ج.چ



این بچه ها هشت ساله اند.



قدشان تقریبًا پنج برابر این کتاب است.

هشتساله
یک بچه ی هشت ساله  با رشد متوسط حدوداً 50 اینچ )127 سانتی متر( قد دارد.



اما قدشان نصف قد...

اینچ
اینچ یک واحد اندازه گیری برای قد آدم ها و چیزهای کوچک تر از آدم هاست، مثل کتاب ها.



غ  بلندقدترین پرنده ی دنیاست و  غ است. شترمر ... این شترمر

قدش می تواند به 9 پا )2.8 متر( برسد.



این یعنی بلندتر از دوتا بچه ی هشت ساله  که روی کول هم ایستاده باشند.

اما کمتر از نصِف قِد این...

غ این شترمر

100 اینچ )2/5 متر( قد دارد.


