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Extratereştrii

Stephen Hawking dezbate unul din cele mai mari mistere 
cu care a fost vreodată confruntată umanitatea: 
posibilitatea existenţei vieţii extraterestre inteligente. El ne 
conduce într-o călătorie presărată cu detalii evidente, de la 
sateliţii lui Jupiter pană la o Galaxie poate nu chiar atât de 
îndepărtată. Fă cunoştinţă cu posibile forme de viaţă 
extraterestră şi minunează-te de înfăţişarea lor, în timp ce 
te adânceşti în principiile fundamentale care definesc o 
fiinţă vie. De asemenea, vom calcula şi posibilitatea de a 
stabili contactul cu aceste entităţi.

Călătoria în timp

Stephen Hawking explorează întrebarea ştiinţifică a lumii: 
Cum ar fi dacă am putea călători în timp? El ia în calcul 
toate posibilităţile, remodelând pe parcurs chiar esenţa 
spaţiului şi a timpului. Învaţă despre capcanele, dar şi 
despre perspectivele unei tehnologii care ar putea, la 
propriu, să schimbe lumea.



Găzduită de Morgan Freeman, "Prin gaura de vierme" îşi propune să exploreze cele mai 
adânci mistere ale existenţei - întrebările care au intrigat umanitatea încă din cele mai 
vechi timpuri. 
Acest serial uneşte cele mai strălucite minţi şi cele mai bune idei din toate colţurile 
ştiinţei: Astrofizica, Astrobiologie, Mecanica cuantică, Teoria corzilor(String theory) şi 
multe altele pentru a dezvălui extraordinarul adevăr despre Univers. 
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Fascinantă. Misterioasă. Emoţionantă şi plină de neprevăzut. 

Atlasul Lumii de la Discovery depăşeşte noţiunea de „atlas”, cu care ai fost 
obişnuit în copilărie. Nu este doar o colecţie de hărţi şi peisaje, este o compilaţie 
de imagini, emoţii, istorie şi actualitate. Atlasul Lumii îţi îmbogăţeşte spiritul şi 
cultura generală, te ajută să parcurgi istoria celor mai interesante ţări ale lumii, să 
le înţelegi misterele şi să le explorezi actualitatea. 

Atlasul Lumii este mai mult decât o călătorie virtuală; îţi invadează simţurile, te 
emoţionează şi îţi oferă satisfacţia descoperirii. Este biletul către călătoriile tale 
de vis sau rememorarea locurilor pe care le-ai vizitat deja. 
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Colecţia “100 cele mai mari descoperiri ale omenirii” te 
poartă într-o călătorie fascinantă în domeniile fizicii, 
medicinei, chimiei, astronomiei, geneticii, evoluţiei, 
biologiei şi studiul Pământului, toate acestea, 
prezentate în cele opt episoade ale colecţiei. 

Te provoacăm să descoperi istoria ştiinţifică a omenirii, 
din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, să explorezi 
cele mai interesante şi fascinante descoperiri şi să 
înţelegi ce se ascunde dincolo de lumea perceptibilă cu 
ochiul liber. 

Dăruieşte-ţi un cadou fascinant şi îndrăzneşte să afli mai 
mult decât ştii deja! 



Cum poate un os să reziste unei forţe de 1000 de kg fără să se rupă? De ce unii 
oameni sângerează mai uşor ca alţii? Şi cum poate fi folosit sunetul în a ajuta orbii să 
vadă? Doar câteva dintre misterele pe care le veţi explora în această serie 
fascinană. 

Ştim că fără oxigen nu putem sta decât câteva minute- prin imagini captivante din 
corp veţi vedea cum oxigenul este transportat de către trombocite şi cum este folosit. 
Aflaţi cum cel mai mare organ din corp, pielea contribuie la creşterea părului şi a 
unghiilor; faceţi o călătorie în sistemul digestiv pentru a vedea ce se întâmplă cu 
mâncarea şi la ce este folosită. De ce gustul şi mirosul sunt strâns legate una de 
cealaltă, cum este posibil ca ochii noştri să depăşească şi cele mai performante 
camere? 

Corpul uman are un sistem de apărare incredibil- intraţi în lumea sistemului imunitar 
şi al celui mai periculos duşman al ei, germenii. O călătorie în creierul uman vă va 
face să înţelegeţi cum acest organ incedibil este mai bun ca orice calculator, cum ne 
conduce viaţa şi corpul, cum mii de impulsuri ne permit să fim ceea ce suntem, adică 
maşinăria absolută! 
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