Curiosity
La història d’un robot de Mart
Markus Motum
Coneix el Curiosity, un vehicle robot per explorar Mart que
ha rodat pels deserts del planeta vermell buscant pistes
per resoldre un dels grans misteris de la ciència: hi ha
hagut mai vida a Mart?
Descobreix la història darrere de la missió a Mart més
ambiciosa que s’ha dut a terme fins ara; el Curiosity mateix
et farà de guia. Amb il·lustracions extraordinàries i diagrames fascinants, el
robot ens acompanya en el viatge del laboratori a Mart, per ensenyar-nos fins a on ens ha portat la
curiositat humana, i com ens podria portar encara molt més lluny…

“Acompanya en
Curiosity en el

seu viatge i en
l’exploració
de Mart.

Destacats

Curiosity

• Basat en la missió de la NASA.

La història d’un robot de Mart

• Relat divulgatiu explicat per un robot en primera
persona.
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• Lectura per a enfrontar-se als reptes de la ciència i la
filosofia.
• En Curiosity té un fascinant compte de Twitter amb
milions de seguidors.
• El Centro de Astrobiología de Madrid, adscrit a la NASA,
va col·laborar en el desenvolupament de la missió.
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