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Какво може да ни подтикне да посветим целия си живот на 
изследването на вируси и бактерии или на търсенето на успешно 
лечение за неизлечима болест? Какво ни кара да се откажем от 

всичко, за да тласнем човечеството напред с някое наше иновативно 
откритие? Най-вероятно този стремеж идва от самите нас, от любовта 

ни към другите и от това, което ни вълнува най-силно – медицина, 
наука, технология, фотография или кино, транспортни средства, 

осветление, медии, социални мрежи или интернет…

В тази книга ще ти разкажем историите на 20 изключителни жени и 
мъже, които не са се щадили, не са се предали пред трудностите на 

живота, а са съхранили устрема си, напук на житейските препятствия. 
С упоритост и здраво стиснати зъби те са следвали своята възвишена 

цел. Водени от мечтите си, те са достигнали до немислими и 
неподозирани територии.

Тези хора също са били деца, страдали са и са имали своите 
разочарования, но са успели да превърнат горчивината от неуспехите 

в новаторска страст. Тази страст им е помогнала да изпреварят 
времето, да погледнат бъдещето право в очите и да направят своите 

велики открития.

Åëà ñ íàñ íà òîâà
âúëíóâàùî ïúòåøåñòâèå,

çà äà îòêðèåø äàëè è â òåá
íå ñå êðèå áúäåù

íîâàòîð!

Âúâåäåíèå


