


MUDANÇA CLIMÁTICA:
OS FATOS COMO VOCÊ 
NUNCA VIU ANTES

O fenômeno editorial publicado de forma independente
Mais de 300 mil livros vendidos
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prefácio de André Trigueiro
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“A mudança climática provocou um vendaval 
de teses discordantes. Este livro impressionante 
traz explicações claras, que são verdadeiros 
escudos contra as fake news.” DR. CLAUS 

KLEBER, âncora do heute journal, da emissora ZDF 

Oferecendo dados comprovados pelas 
pesquisas científi cas mais recentes, este livro 
mostra como a ação humana vem alterando o 
clima em escala global. 

Escrito por dois jovens estudantes de Economia 
que contaram com a ajuda de uma centena 
de cientistas, Mudança climática se tornou um 
fenômeno editorial ao tornar o tema acessível 
até mesmo para quem não entende nada 
do assunto.

Além de esclarecer os maiores enganos sobre 
o tema, os autores revelam as verdadeiras 
consequências da emissão descontrolada de 
gases do efeito estufa e demonstram a real 
dimensão do problema.

Com esse conhecimento precioso, descobrimos 
o que podemos fazer para reduzir os efeitos da 
mudança climática. Afi nal, tudo indica que agir 
agora vai custar muito menos do que deixar 
para consertar os estragos no futuro.

Cansados de não encontrar dados seguros sobre aquecimento 
global e mudança climática, os estudantes alemães David Nelles 
e Christian Serrer decidiram arregaçar as mangas e descobrir o 
que é mito e realidade sobre esses assuntos. 

Contando com a ajuda de mais de 100 cientistas, eles criaram 
este livro rico e abrangente, repleto de informações atualizadas e 
infográfi cos que explicam tudo de forma clara e acessível.

Buscando atingir o maior público possível, David e Christian 
publicaram o livro por conta própria e o viram se tornar um 
verdadeiro fenômeno editorial, com mais de 300 mil exemplares 
vendidos na Alemanha e traduções em vários países.

Aqui você vai descobrir:

• como o aquecimento global afeta nosso planeta

• de que forma acabamos agravando o problema

• a real dimensão da situação atual

• o que podemos fazer para reduzir os efeitos da 
mudança climática

“Este livro consegue nos apresentar uma série 
de conceitos científi cos complexos de forma 
bem compreensível. É um conhecimento de 
que precisamos com urgência para remodelar 
nosso futuro.” PROF. DR. HANS JOACHIM 

SCHELLNHUBER, diretor do Instituto Potsdam de 

Pesquisas sobre o Impacto Climático

DAVID NELLES, criado na região de Eifel, e 
CHRISTIAN SERRER, originário da região da 
Floresta Negra, estudaram Ciências Econômicas 
em Bodensee, Alemanha. Com seu livro, David e 
Christian pretendem alcançar o maior número 
possível de pessoas. Para isso, fundaram a 
própria editora, fi zeram um intenso trabalho de 
pesquisa e procuraram diversos parceiros que 
pudessem bancar o projeto. 
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