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se…–——––—Qual é o tamanho do sistema solar ou da Via Láctea? Qual a  
idade do nosso planeta e quando surgiram as primeiras pessoas  
e animais? Algumas coisas são tão grandes ou tão antigas que  
são difíceis de entender. Mas e se nós pegássemos esses objetos  
e eventos enormes, difíceis de imaginar, e os comparássemos a  

coisas que podemos ver, sentir e tocar? No mesmo instante veríamos 
nosso mundo de uma maneira completamente diferente.  

É disso que fala este livro: ele reduz a escala de eventos, espaços  
e períodos de tempo gigantescos para que fiquem de um  

tamanho que somos capazes de entender.

Se você já brincou com uma boneca ou com um aviãozinho, sabe  
o que significa redução de escala. Um modelo em escala é uma  

versão menor de uma coisa grande. Todos os pedaços da coisa são 
reduzidos na mesma proporção, para que você não acabe com uma 
boneca com um pé enorme ou um aviãozinho com asas gigantes.

Quando reduzimos a escala de coisas realmente  
grandes — como o sistema solar ou a história da  
humanidade —, os resultados podem ser bastante  

surpreendentes, como você está prestes a ver…
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