POZNAJ NIEZWYKŁE HISTORIE
PRAWDZIWYCH BOHATERÓW

Leonardo da Vinci, Maria Skłodowska-Curie, Mahatma Gandhi, Marco
Polo, Fryderyk Chopin, Frida Kahlo, Galileusz, Rita Levi-Montalcini

I INNI...

INSPIRUJ SIĘ POSTACIAMI,
KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT!
Kiedy myślimy o bohaterach,
to wyobrażamy sobie istoty obdarzone
magicznymi i nadludzkimi zdolnościami.
Jednak w historii świata pojawili się
prawdziwi herosi, którzy byli takimi samymi
ludźmi jak każdy z nas. Dzięki kolekcji
„Moi bohaterowie” odkryjesz historie
postaci, które zasługują na podziw
i uznanie nie tylko ze względu na swoje
osiągnięcia, ale także ze względu
na sposób, w jaki ich dokonały.
Poznawaj wybitnych ludzi, których talenty
i praca sprawiły, że świat jest lepszym
miejscem dla nas wszystkich.

ODKRYWAJ I ROZWIJAJ
SWOJE TALENTY!

PASJONUJĄCE OPOWIEŚCI
O ODKRYCIACH I WYNALAZKACH
Cofnij czas
i zobacz jak
zmieniał się świat
Bądź świadkiem
niezwykłych historii

Poznaj
bohaterskie
czyny i talenty
naszych postaci

Rozwiązuj zagadki

POZNAJ BOHATERÓW RÓŻNYCH DZIEDZIN
ARTYSTKA

PISARZ

Są ludzie, którzy przez całe życie muszą zmagać się z bolesnymi
konsekwencjami poważnego wypadku oraz choroby, których
doświadczyli w dzieciństwie. To właśnie przydarzyło się FRIDZIE
KAHLO. Zamiast się zamartwiać, Frida odnalazła sposób na pokonanie
cierpienia i nadanie życiu kolorów poprzez swoją pasję, czyli malarstwo.
Jej entuzjazm i wytrwałość sprawiły, że Frida jako pierwsza kobieta
wystawiła swoje dzieła w paryskim Luwrze. Stała się światowej sławy
artystką. Jej życie to wzruszająca i godna podziwu opowieść, w której są
i śmiech i łzy.

Dzięki wielkiemu zamiłowaniu do pisania, duchowi odkrywcy
i przede wszystkim niezwykłej wyobraźni JULIUSZ VERNE
napisał kilkadziesiąt powieści czytanych z zapartym tchem
przez wszystkie pokolenia.
Autor wspaniałych opowieści o niezwykłych podróżach. Najbardziej
znane to: „W 80 dni dookoła świata”, „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej
żeglugi” czy „Podróż do wnętrza Ziemi”.
W swoich porywających fantastyczno-naukowych opowieściach opisał
rzeczy, które dopiero miały się pojawić.

KOMPOZYTOR

ODKRYWCA

Każdy z nas posiada talent: jedni są dobrzy z matematyki, inni pięknie
śpiewają albo potraﬁą rozśmieszać innych... WOLFGANG AMADEUSZ
MOZART od dzieciństwa wykazywał się wybitnym talentem
muzycznym. Wprawiał w zachwyt każdego słuchacza.
Zamiłowanie do muzyki oraz kreatywność zawsze były dla niego
ważniejsze niż popularność czy pieniądze. Poznaj historię Mozarta,
który poświęcił swojej pasji całe życie i skomponował jedne
najwspanialszych utworów w historii muzyki.

Dzisiaj wystarczy wsiąść w samolot żeby po kilku godzinach lotu znaleźć
się na drugim końcu świata. Jednak nie zawsze tak było. W średniowieczu
podróż oznaczała długą przygodę, pełną niebezpieczeństw i trudności.
Dla młodego MARCO POLO zamiłowanie do odkrywania obcych kultur
i zwyczajów było silniejsze niż strach i postanowił wyruszyć w niezwykle
długą podróż do tajemniczych Chin, gdzie spędził wiele lat. Marco Polo
podczas swoich wypraw odkrył niesamowite rzeczy, nieznane wówczas
w Europie, takie jak banknoty, proch czy ropa naftowa.

POLITYK
Nigdy nie trzymał w rękach broni ani nie dowodził wojskiem
i przede wszystkim nigdy nie stosował przemocy. A mimo to
wyzwolił Indie spod jarzma Wielkiej Brytanii, największego
imperium ówczesnych czasów. Przez całe swoje życie
MAHATMA GANDHI walczył z nadużywaniem
władzy oraz niesprawiedliwością. Wierzył w siłę
pokoju, a jego godna podziwu stanowczość
doprowadziła do prawdziwego przełomu.
Gandhi pokazał światu, że słowo jest potężniejsze
od broni i nie powinniśmy o tym zapominać.

NAUKOWIEC
Co robisz, gdy chcesz dowiedzieć się, co jest w pudełku? Na pewno
je otwierasz, żeby zobaczyć: fakty nigdy nie kłamią. Tak właśnie
postępował GALILEUSZ — przeprowadzał eksperymenty, żeby
odkryć, jak działają siły natury i wszechświat. Dlatego dziś jest on
uważany za ojca nowoczesnej nauki. Korzystając ze swojej metody
badawczej, przeprowadzał doświadczania żeby pokazać, że niektóre
rzeczy, uważane w jego czasach za prawdziwe, były błędne.
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