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Τυπώθηκε στην Κίνα.

Ένα βιβλίο που εξερευνά τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής…  
Γονείς, ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ! Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο και δυσνόητο 

για ένα νήπιο, ωστόσο οι πολύ απλές λέξεις, σε συνδυασμό με 
τις όμορφες εικόνες, θα το βοηθήσουν να καταλάβει εύκολα και 

διασκεδαστικά πώς ζεσταίνει ο ήλιος τη φύση και μεταφέρει ενέργεια. 
Και ποιος ξέρει; Ίσως να έχει γεννηθεί ένας νέος επιστήμονας!

Σημείωση από τον επιστημονικό μας σύμβουλο: Η θερμοδυναμική είναι η επιστήμη της θερμότητας και της ενέργειας. 
Το μωρό αγαπάει την ενέργεια και μπορεί να την κατανοήσει με απλά λόγια.

Για τη Σάρα και τη Σάρλοτ: Είστε οι ηλιαχτίδες μου! – Ρ. Σ.
Για τη Λιζ, την Απλ, τον Μπαρμπ και την Ιλέιν: Δε θα τα κατάφερνα χωρίς εσάς! – Ι. Τσ.

Ειδικές ευχαριστίες προς τον δρα Φρεντ Μπορτζ για τις ανεκτίμητες συμβουλές του.

ΒΡΟΥΜ!
Στην ίδια σειρά κυκλοφορεί:

Επιστήμονες από μω
ρά   Γεια

 σ
ο

υ, ήλιε!
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Καλημέρα, ήλιε!
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Ο ήλιος λάμπει πάνω στο μωρό.
Το μωρό νιώθει ζεστασιά.
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Ο ήλιος λάμπει πάνω στο δέντρο.
Βοηθά το δέντρο να μεγαλώσει.
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Τυπώθηκε στην Κίνα.
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για ένα νήπιο, ωστόσο οι πολύ απλές λέξεις, σε συνδυασμό με 
τις όμορφες εικόνες, θα το βοηθήσουν να καταλάβει εύκολα και 

διασκεδαστικά πώς ζεσταίνει ο ήλιος τη φύση και μεταφέρει ενέργεια. 
Και ποιος ξέρει; Ίσως να έχει γεννηθεί ένας νέος επιστήμονας!

Σημείωση από τον επιστημονικό μας σύμβουλο: Η θερμοδυναμική είναι η επιστήμη της θερμότητας και της ενέργειας. 
Το μωρό αγαπάει την ενέργεια και μπορεί να την κατανοήσει με απλά λόγια.

Για τη Σάρα και τη Σάρλοτ: Είστε οι ηλιαχτίδες μου! – Ρ. Σ.
Για τη Λιζ, την Απλ, τον Μπαρμπ και την Ιλέιν: Δε θα τα κατάφερνα χωρίς εσάς! – Ι. Τσ.
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