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Obálka: Zajatec osudů 
Doporučená cena: 259 Kč

Zajatec osudů - anotace
"Jsem Jan Kepler, astrolog a matematik. Bylo mi devětadvacet, když jsem byl pro víru vypovězen ze Štýrského Hradce a spolu se ženou a nevlastní dcerou jsem přišel do Prahy, abych se stal císařovým matematikem. Netušil jsem, co všechno na mne v tomto městě čeká: přátelství s obhroublým, ale současně hluboce citově založeným Kryštofem Russwormem, překvapivé odhalení tajné laboratoře, v níž císař Rudolf II. věznil a před celým světem ukrýval alchymistu Edwarda Kellyho, nebezpečné poslání, na jehož konci byla vražda... Mým osudem se však stala láska dívky Johanny Alžběty, pro kterou bych bez rozpaků obětoval vše. Byla to láska, která rozhodla o tom, abych přijal výzvu k souboji se známým pražským duelantem..." 

Formát: 288 stran, 21x13cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2009 (1. vydání) 

Daniel Kehlmann, Vyměřování světa

překlad: Tomáš Dimter

Koncem 18. století se dva mladí Němci vydávají prozkoumat svět. Každý po svém. První z nich, Alexander von Humboldt podniká odvážnou výpravu po americkém kontinentu, prodírá se pralesem, plaví po řekách i oceánech, vzdoruje nepřízni přírody, počítá indiánům vši, prolézá jeskyněmi, zdolává vulkány, setkává se s kanibaly. Ale přitom stále myslí na svou vlast. Druhým cestovatelem je matematik a astronom Carl Friedrich Gauss, který nedokáže prožít život bez ženy, přesto však o svatební noci vyskočí z postele, aby si rychle zapsal rovnici, díky níž hodlá doložit teorii o zakřivenosti prostoru. A přestože se nejraději zdržuje doma, v mysli putuje nedozírnými prostory v touze objasnit podstatu světa. V roce 1828 se tito dva, již zestárlí, slavní a poněkud podivínští muži setkávají na vědeckém kongresu v Berlíně.

Vyměřování světa je čtivý příběh o posedlosti, vášni a touze po dobrodružství na hranici šílenství. Rafinovaná hra s fakty a fikcí, filozoficky laděný dobrodužný román, brilantní, silný, s výjimečnou fantazií a svébytným humorem. Jeho dosavadní úspěch svědčí o mimořádné čtenářské přitažlivosti.

 224 stran | 15×20,6 cm | vázaná | 249 Kč | 


Volume 1, The Two Books On the Sphere and the Cylinder
Archimedes
Edited and translated by Reviel Netz
Paperback

Archimedes was the greatest scientist of antiquity and one of the greatest of all time. This book is Volume I of the first authoritative translation of his works into English. It is also the first publication of a major ancient Greek mathematician to include a critical edition of the diagrams and the first translation into English of Eutocius' ancient commentary on Archimedes. Furthermore, it is the first work to offer recent evidence based on the Archimedes Palimpsest, the major source for Archimedes, lost between 1915 and 1998. A commentary on the translated text studies the cognitive practice assumed in writing and reading the work, and it is Reviel Netz's aim to recover the original function of the text as an act of communication. Particular attention is paid to the aesthetic dimension of Archimedes' writings. Taken as a whole, the commentary offers a groundbreaking approach to the study of mathematical texts.

 • First fully-fledged English translation of these masterpieces by the greatest scientist of antiquity • The scientific edition of the diagrams and the running commentary provided put the work at the forefront of the contemporary history of science • Includes a translation of the Commentary by Eutocius, which contains some of the most valuable information we possess on the history of Greek mathematics
The Works of Archimedes cena je 820,- 



Fyzika od Tháleta k Newtonovi - Kapitoly z dějin fyziky
Ivo Kraus  

 I fyzika, které vděčíme za technické vymoženosti současného světa, měla své dětství; souvislosti mezi přírodními úkazy se snažili vysvětlit bez pomoci nadpřirozených sil už antičtí filozofové. A když za „temného středověku“ dospívala, dohlíželi na ni muslimský matematik a optik Alhazen s lékařem Avicennou a veleučení křesťané Albert Veliký, Roger Bacon a Mikuláš Kusánský. Teprve v renezanci dosáhla zralosti a jako teoretická filozofie přírody se do jisté míry osamostatnila. Na jejím rozvoji se podílely takové osobnosti, jako byl Johannes Kepler, Galileo Galilei nebo Isaac Newton, které uspořádaly velké množství poznatků do ucelené a vnitřně nerozporné soustavy principů a teorií, jimiž se řídilo veškeré fyzikální dění. Newtonovy pohybové zákony na dlouhé roky ovládly tehdejší filozofický obraz světa, až po roce 1900 byly nahrazeny pohledem kvantověfyzikálním.

Od zrození evropské vědy v antickém Řecku do roku 1643, kdy Bůh řekl „Budiž Newton“, uplynulo dvacet pět století. Že vývoj fyziky během této doby je vlastně pestrou mozaikou životních osudů lidí, kteří se o odhalení tajemství přírody zasloužili, se mohou přesvědčit čtenáři této knížky.

332 str., váz. s přeb.				cena 345,- Kč 


Nebeská intrika
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 - anotace
Nebeská intrika je strhující příběh z přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Kniha vypráví o spolupráci Johanna Keplera a Tychona Brahe, která přinesla převratné vědecké objevy vesmíru – a skončila vraždou. Génius Johannes Kepler vytvořil svými zákony o pohybu planet základy moderní fyziky. Avšak jeho vynikající intelekt byl posedlý démony. Narodil se do chudoby a opovržení, následkem neštovic byl poloslepý a zmítala jím zuřivost, zášť a touha po slávě. Jeho starší rádce Brahe byl společenský a družný aristokrat. Čtyřicet let s nebývalou přesností mapoval oblohu, ale výsledky svých průzkumů nechtěl Keplerovi svěřit. Když Brahe v roce 1601 náhle zemřel, rozletěly se Evropou dohady, že byl zavražděn. Avšak teprve forenzní šetření na konci dvacátého století objevilo v jeho ostatcích jed. Detektivní pátrání Joshuy a Anne-Lee Gilderových možná odhalilo hlavního podezřelého –ambiciózního a závistí posedlého Keplera. Živý a do hloubky sahající příběh Nebeské intriky má spád i napětí a je pozoruhodným pohledem do historie. 



Keplerova čarodějnice
260,00Kč
Fascinující příběh života jednoho z největších zakladatelů moderní vědy. Jak mohl luteránský student v době, kdy v Evropě planuly spory mezi soupeřícími protestanty a katolíky a kdy jeho matku obvinili z čarodějnictví, objevit zákony pohybu planet, zákony optiky a vyznačit obrysy zákona gravitace.




Kateřina Keplerová - Matka slavného astronoma obviněna z čarodějnictví - Doubeková Katja
 269 Kč
Leonberg, prosinec 1617V přísně střeženém městském žaláři čeká sedmdesátiletá vdova Kateřina Keplerová, známá svým léčitelským uměním na svůj proces, neboť byla obžalována z čarodějnictví. Všichni obyvatelé města popichovaní zkorumpovaným fojtem se proti kdysi obdivované léčitelce a statečné ženě, která sama vychoval ... 
Titul: Kateřina Keplerová - Matka slavného astronoma obviněna z čarodějnictví
Autor: Doubeková Katja
Rok vydání: 2006  
Vazba: Vázaný  
Rozměry: 130 x 206  mm
Počet stran: 424  
Váha: 547  g

Leonberg, prosinec 1617 V přísně střeženém městském žaláři čeká sedmdesátiletá vdova Kateřina Keplerová, známá svým léčitelským uměním na svůj proces, neboť byla obžalována z čarodějnictví. Všichni obyvatelé města popichovaní zkorumpovaným fojtem se proti kdysi obdivované léčitelce a statečné ženě, která sama vychovala čtyři děti, spikli, pomluvili ji a svalili na ni vinu za veškerá úmrtí neduhy a úrazy. Teď už ji před upálením na hranici může zachránit pouze sám císař. O záchranu své matky ze všech sil usiluje také slavný dvorní astronom Johannes Kepler. Se změnou panovníka, zhoršující se pozicí protestantů a rozmáhajícím se čarodějnickým procesům však klesá i Keplerův vliv. Nakonec se mu ale přece jen podaří vymoci si dobrozdání právníků z univerzity v Tübingenu, kteří rozhodnou, že vzhledem k pokročilosti věku a nepřesvědčivosti důkazního materiálu má být obžalovaná propuštěna a zproštěna nepravdivého nařčení... 

A. Šolcová
Johannes Kepler
Cena: 74 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 56
Formát: A5
Vydání: 1.
Německý matematik a astronom je spojován především s novým pohledem na uspořádání okolního světa. Již jako student se seznámil s Koperníkovou heliocentrickou představou a ve svém raném díle (1596) Mysterium cosmographicum vyložil stavbu naší planetární soustavy pomocí pěti pravidelných těles. Keplerovo jméno jistě znáte ze zákonů o pohybu planet, které odvodil především z pozorování Marsu Tychonem Brahe. Méně víme všichni o tom, že ovlivnil základy mnoha dalších oborů: infinitezimálního počtu, numerických metod, geometrie, topologie, optiky, akustiky, teorie hudby. Více než 20 ze svých prací dokončil v Praze v letech, která strávil u dvora císaře Rudolfa II. Ale o tom všem si můžete podrobně přečíst v této knize.


Muž, který pohnul oblohou
Francesco Ongaro
Doporučená cena:	339 Kč
Formát: 312 stran, 21x14cm, česky, vázaná vazba

Muž, který pohnul oblohou - anotace
Dánské království, 16. století. Jep ví, že k němu život nebude laskavý. Nikdy nebyl: ve vsi mu děti ubližují, dospělí se mu vyhýbají: nedůvěřují tomu mladíkovi malému jako dítě, který vidí věci ostatním skryté, bojí se jeho znetvoření. Pak jednoho zasněženého rána přiveze loď na ostrov vznešeného astronoma Evropy. Jmenuje se Tycho Brahe. Král Bedřich II. mu dal v léno ostrov Hven, aby si tam mohl postavit observatoř. Všichni obyvatelé jsou mu povinni přispět svou prací: ten hrdý a náročný šlechtic je tu teď pánem. Jen hrbáč Jep se raduje z příjezdu přísného pána, který stále pozoruje noc; všude ho následuje a stane se jeho šaškem. Ve dne sbírá pod stolem zbytky jídla a baví hosty, v noci se s Tychonovým svolením učí číst a psát, studuje latinu, osvojuje si matematiku. Protože jedině při pozorování hvězd Jep zapomene na svůj odraz na hladině studny, na ženy, které nebude milovat, na děti, které nikdy nebude moci mít.Ale Historie se vysmívá lidským nadějím. Jednoho neblahého dne král zemře a hned je jasné, že Tycho u nového následníka upadl v nemilost... V moudré kombinaci prvků fikce a historické rekonstrukce Francesco Ongaro oživuje mimořádné a strašlivé století a jednu z jeho hlavních postav, bez níž by moderní astronomie nikdy nespatřila světlo světa.

Tycho Brahe
František Jáchim
První ucelená monografie o legendárním astronomovi na dvoře Rudolfa II. je pozoruhpodným svědectvím o genialitě muže, který jako poslední z velkých světových astronomů nepoužíval dalekohled.
stran: 336	rozměry: 125x200	cena: 169,- Kč

 	

 	

F. Jáchim
Tycho Brahe
Cena: 79 Kč
Vazba: V2
Počet stran: 56
Publikace pojednává o dánském astronomovi, který na sklonku svého života působil v Benátkách nad Jizerou a
v rudolfínské Praze. Tycho Brahe patří k nejvýznamnějším astronomům 16. století. Publikace líčí jeho životní pouť od jím vybudované observatoře na ostrově Hven až po jeho působení v Čechách. Pojednáno je i o jeho spolupráci s Keplerem, který na základě Tychonových pozorování odhalil tři zákony pohybů planet. Knížka je doplněna krátkými citacemi dokumentů. Jsou zmíněna i ta místa Prahy, kde můžeme dodnes nalézt památky na působení velkého astronoma.

OBSAH:
Z chlapce astronom
Nová hvězda
Na Hvenu
Mezi Ptolemaiem a Koperníkem
Bloudění Evropou
Ve službách císaře
Spolupráce s Keplerem
Navždy v Praze
Přílohy:
Literatura
Přehled významných údálostí v životě Tychona Brahe
Hlavní díla Tychona Brahe 	 
  		 

