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Říkat, že je populárně naučná kniha úžasná, je možná nepatřičné, ale co naplat, když ona opravdu je! (No, a nepíši to jenom proto, že autorkou je sympatická mladá žena - zdůrazňuji, že být astrofyzičkou není ani vada na kráse, ani choroba.) Pamatuji se na rozruch, který nastal po anglickém vydání. Nyní, pouhý rok poté, se kniha dostává do rukou českému čtenáři - navíc ve skvělém překladu Aleše Drobka a s odbornou revizí doc.
Podolského. Nakladatelství Dokořán a Argo nastavila laťku tak vysoko, že již svou edicí Atelier předčila i slavnou edici Mladé fronty - Kolumbus, a to jak výběrem titulů, tak i kvalitou a rychlostí překladů.
A o čem že kniha je? Nejlépe se dá asi srovnat s Hardyho "Obranou matematikovou" (Prostor, Praha 1999) či "Tajemstvím DNA" od Jamese D. Watsona (Academia, Praha 1995). Všem těmto knihám je vlastní jedno - upřímné vyprávění o tom, jaká je doopravdy věda se svými radostmi, úspěchy, pochybnostmi prohrami. Levinová to činí opravdu neobvyklým způsobem - formou dopisů své matce. Je to zvláštní, velmi osobní a emancipovaný způsob vyprávění. A i když staví celý styl popularizační literatury na hlavu, věřte, že je neobyčejně čtivý. Autorka nejdříve vyloží své mamince základy astrofyziky, teorie relativity a kosmologie. Vše je prokládáno niternými pocity, 
Kniha však směřuje k hlavní otázce autorčiny vědecké práce - je vesmír konečný? Postupně se tak vyprávění stočí na topologii, problematiku reliktního záření, prostorové geometrie a otázky hledání vše sjednocující teorie. Pokud očekáváte triviální povídání mamince, pak se nenechte mýlit, autorka nešetří výkladem složitých teorií, ale výklad je právě tak srozumitelný, aby jej pochopil každý. Je zřejmé, že Levinová je tak trochu enfant terrible současné kosmologie. Její provokativní hledání skvrn na tváři současného vesmíru je však intelektuálně dráždivé a teprve budoucnost ukáže, zda nám vzor reliktního záření prozradí, jaká je topologie současného vesmíru. A jak kniha dopadne? No, na bázi osobního života je to samozřejmě v americkém duchu happyend, ve vědecké části je to filozoficky otevřené zakončení. Jen je mi trochu líto, že tak krásná matematická fyzika asi není, jak ukazují současné teorie, to pravé - vesmír bude zřejmě příliš veliký, než abychom spatřili nějaký vzor v reliktním záření, který by prozradil, co je náš vesmír zač, ale možná je to tak dobře. Vždyť jinak by nebylo potřeba psát tak krásné, hluboce lidské a vědecky-filozofické knihy. 
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