
«Το βιβλίο —από τα δηµοφιλέστερα σε πολλές χώρες του κόσµου— κατα-
γράφει ανεκδοτολογικές διηγήσεις για πολλά και ποικίλα θέµατα που συχνά
δεν έχουν σχέση µε τη φυσική. “Βλέπετε, πάντα ήθελα να κατανοώ τον
κόσµο που µας περιβάλλει” λέει ο ίδιος. Και η κατανόηση αυτή δεν περιορί-
ζεται µόνο στους φυσικούς νόµους. Επιχειρείται και µέσω της καθηµερινής
εµπειρίας, µε το πάθος ή την αναζήτηση της περιπέτειας, µε τη βαθιά περι-
έργεια αλλά και τον αυτοσαρκασµό που χαρακτηρίζει αυτή την ιδιότυπη
προσωπικότητα. Ο ίδιος δεν αισθάνεται κάποιο όριο σε όσα τον ενδιαφέ-
ρουν, και συνεπώς το θεµατικό εύρος των µικρών ιστοριών που αποτυπώ-
νονται στο βιβλίο µοιάζει ανεξάντλητο. Έτσι, ερευνά µε επιτυχία τη συµπε-
ριφορά του υγρού ηλίου, συνοδεύει όµως επίσης µε το τύµπανο ένα
µπαλέτο. Συζητά θέµατα φυσικής µε τον Αϊνστάιν ή τον Bohr, επιδιώκει
όµως να συναντηθεί και µε τον διάσηµο χαρτoπαίκτη Nick the Greek. Ανα-
νεώνει τη διδασκαλία της φυσικής, αλλά αποδεικνύεται εξίσου ικανός και
ως διαρρήκτης χρηµατοκιβωτίων που φυλάσσουν ατοµικά µυστικά. “Το
βιβλίο του Feynman είναι γοητευτικό όπως ο ίδιος” γράφει ο συνεργάτης
του Η. Bethe. “Ο αναγνώστης ίσως δεν θα ανακαλύψει διαβάζοντάς το ότι ο
Feynman είναι ένας από τους µεγαλύτερους θεωρητικούς φυσικούς της
εποχής. Θα διαπιστώσει όµως µε ποιον τρόπο η άµεση προσέγγισή του στα
πράγµατα πρόσφερε χαρά στον ίδιο και σε όσους τον τριγύριζαν”.»
                                                          —Από τον Πρόλογο του Γιώργου Γραµµατικάκη

« Η ζωή τού Feynman θα µπορούσε εύστοχα να παροµοιαστεί µε αλυσιδω-
τή αντίδραση: µια κρίσιµη µάζα φαιάς ουσίας προκαλεί έκρηξη, σκορπίζο-
ντας προς όλες τις κατευθύνσεις φως και ζεστασιά.»
—Time

« Ένας αφηγητής που θυµίζει Mark Twain. [...] Για άλλη µια φορά αποδει-
κνύεται ότι είναι δυνατόν να γελάτε και να προβληµατίζεστε συγχρόνως.»
—The New York Times Book Review

«Ο Feynman φηµιζόταν για την ευφυΐα και την εκκεντρικότητά του. [...]
Πολύ δύσκολο να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο χωρίς κάθε λίγο, δακρυ-
σµένος από τη συγκίνηση, να ξεσπά σε τρανταχτά γέλια.»
—Newsweek

« Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της εποχής µας· ένα παγκόσµιο µπεστ-
σέλερ που “διδάσκει ενέργεια, χιούµορ και ζωή”. Θα σας κάνει να θέλετε να
γίνετε φυσικός.»
—Science Digest

«Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το διασκεδα-
στικό στη φυσική —ή στους φυσικούς—, γνωρίστε τον κύριο Feynman [...],
έναν απολαυστικό επιστήµονα που χειρίζεται τα άτοµα σαν ταχυδακτυ-
λουργός.»
—Associated Press

Το 1965, ο Richard Feynman τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ φυσικής για την
εργασία του στην κβαντική ηλεκτροδυναµική. Στο ξεκίνηµα του 21ού αιώνα,
το περιοδικό Time τον χαρακτήρισε «ως έναν από τους πιο σηµαντικούς αν-
θρώπους του 20ού αιώνα».
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