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Considerado o maior gênio de todos os tempos, Albert Einstein
revolucionou a nossa compreensão do universo com a teoria
da relatividade. No entanto, terminou isolado e ignorado pela
maioria dos cientistas em atividade e tendo suas ideias combatidas até mesmo por seus amigos mais próximos.
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“Uma biografia que admira seu
personagem, mas não se furta a
criticá-lo, mostrando o grande gênio
tomado pelo pensamento inflexível
em seus últimos anos”
The Observer

“Habilidade extraordinária para
explicar as questões mais
complicadas ... Teorias do universo
se transformam em teorias da vida”
The Times

Grande estudioso da vida e do pensamento de Einstein, o renomado escritor David Bodanis recria a trajetória do físico revolucionário
– desde a infância até seus últimos anos na Universidade de Princeton,
nos Estados Unidos. Mergulhando nas escolhas e insights de seu
biografado, o autor examina de que maneira o estudante cético e
errático se transformou no cientista mais brilhante do mundo para
depois se converter em uma celebridade isolada e destituída de sua
antiga aura divina.
Assim, Einstein: biografia de um gênio imperfeito investiga o modo
como uma mente extraordinária chega a seu clímax e então declina
– no caso de Einstein tendo a imaginação e a autoconfiança como
propulsores dos voos mais altos, e também das quedas.
Biografia íntima que aborda tanto a vida pessoal do célebre físico,
com seus romances e rivalidades, quanto seus objetivos e conquistas científicos, este livro revela o que devemos a Einstein – e quanto
mais ele poderia ter alcançado se não fosse por suas imperfeições
demasiado humanas.
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