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Фантастична едукативна књига која ће вас претворити у истраживаче свемира.
Из ове књиге ћете научити колико је истраживање свемира велики изазов и како су
невероватне идеје научника који покушавају да разоткрију његове тајне.
Читаћете о звездама, планетама и црним рупама, међународној свемирској станици
и експедицији на Марс, телескопима, сондама и ракетама.
О невероватним мисијама, експериментима и визијама који имају један циљ:
откривање овог огромног, мистериозног света у којем је наша планета само мала тачка.
„Погледајмо ову тачку. Ово је наше место. Ово је наш дом. То смо ми. Сви које волимо, сви
за које смо икада чули, сви који су икада постојали живели су баш на њој. На овој мрвици
прашине која лебди у млазу сунчеве светлости.”
Карл Сејган, астроном

Александра и Даниел Мизелињски (1982) Графичари, брачни другови, аутори
светски познатих књига за децу, ствараоци нових фонтова које користе у својим књигама,
апликацијама, игрицама… Обоје су дипломирали на одсеку графике Академије ликовних
уметности у Варшави.
Њихове идеје и реализација одушевљавају све мале и велике, фасцинирају, развијају
и доносе осмех на лице. У току студија су их ментори инспирисали за стварање књига.
Посебни су по томе што изузетно пазе на детаље и на крајњи изглед. Добитници су многих
признатих награда. Њихове књиге се преводе и издају по целом свету. У Србији издате од
стране Козикас издаваштва су Градић Мамоко, Мамоко бројеви, Овде смо. Како сами
кажу: правимо књиге које бисмо волели да имамо на полици.

Посетите наш сајт са књигама: knjige.kozikas.rs
и погледајте неке од активности на друштвеним мрежама:

фејсбук: Kozikas.izdavastvo
инстаграм: kozikas.izdavastvo
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