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EVENIMENTE

Humanitas Junior
la Bookfest

Bine ne-am regăsit la BOOKFEST!

Miercuri, 1 iunie, ora 16.30
Lansare de carte
Unde este Anne Frank
de Ari Folman şi Lena Guberman
Jurnalul Annei Frank
ediţie aniversară
Participă: Marius Constantinescu,
Ioan Stanomir, Lidia Bodea
Joi, 2 iunie, ora 18.00
Francesc Miralles, invitat la standul
Humanitas
Vineri, 3 iunie, ora 11.00
Atelier pentru copii
„Cărţile curajului“
susţinut de Liana Alexandru
Pisoiul care se temea de orice
de Éric-Emmanuel Schmitt
Swimmy de Leo Lionni
Proiectul Barnabus de Fraţii Fan
Vineri, 3 iunie, ora 12.00
Atelier pentru copii
„Cartea speranţei“
susţinut de Mihnea Gâdici /„Citeşte
cu Mihnea“
Luna de la Kiev de Gianni Rodari
Sâmbătă, 4 iunie, ora 11.30
Lansare de carte
şi sesiune de autografe
Poveşti somnifere de Vlad Stroescu
Poveşti pe nerăsuflate
de Adriana Ştefan
Marea aventură a micii albine Mitsu
de Mircea Dragu
Alături de autori participă:
Oana Doboşi, Raluca Selejan,
Bajkó Attila şi Lidia Bodea
Duminică, 5 iunie, ora 11.00
Lansare de carte
şi sesiune de autografe
Copacul dorinţelor: Amintiri din
copilărie de Mihai Mănescu
Participă: Mihai Mănescu,
Irina Margareta Nistor şi
Maya Noelle Prediger

Bookfest Bucuresti, 2018 (foto © Britchi Mirela)

75 de ani de la publicarea Jurnalului Annei Frank

CARTE
ŞI FILM
Ari Folman
Lena Guberman
Unde este Anne Frank
Traducere de Maria Rizoiu
160pp, 16,5x23,5 cm
Preţ: 39,9 lei

După succesul adaptării grafice
a Jurnalului Annei Frank, regizorul
Ari Folman şi ilustratoarea Lena
Guberman îşi imaginează povestea
Annei dintr-o perspectivă nouă şi
originală, care se reflectă şi în scenariul
filmului Unde este Anne Frank.
Desfăşurată în trecut şi în prezent,
povestea începe atunci când un fulger
loveşte Muzeul Anne Frank din
Amsterdam, spărgând geamul care
protejează manuscrisul jurnalului
şi aducând-o la viaţă pe Kitty,
prietena imaginară a Annei şi cea
căreia îi scrie aceasta în paginile de
însemnări. Kitty nu ştie că au trecut
mai multe decenii de când Anne
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i-a scris ultima oară şi nici unde se
află prietena ei. Dezorientată, se
hotărăşte să afle adevărul. Mergând
pe străzile Amsterdamului, ea află
nu doar despre soarta Annei şi a
familiei Frank, ci şi despre viaţa
crudă a familiilor din zonele distruse
de conflicte armate şi despre felul
în care ravagiile celui de-al Doilea
Război Mondial se oglindesc încă în
întâmplările prezentului.
Miercuri, 1 iunie, de la ora 16.30,
vă aşteptăm să vorbim despre cartea
şi filmul Unde este Anne Frank alături
de Marius Constantinescu şi prietenii
noştri de la Independenţa Film.

Francesc Miralles, invitat la Bookfest
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Héctor García, Francesc Miralles
Ikigai. Cum să-ţi găseşti drumul
în viaţă
Ilustraţii de Xuan Loc Xuan
Traducere de Camelia Dinică
160 pagini, 15x22 cm

După succesul internaţional al volumului
Ikigai: Secrete japoneze pentru o viaţă
lungă şi fericită, Héctor García şi
Francesc Miralles îşi propun, de data
aceasta, să-i ajute pe cei mai tineri cititori
ca, împreună cu părinţii lor,
să-şi descopere pasiunile şi să-şi găsească
propriul drum.
Împletind poveşti, parabole, sfaturi şi
exemple din lumea reală, cartea de faţă
este un ghid util pentru toţi copiii şi
adolescenţii care încep să se gândească la
viitorul lor, pentru părinţii care vor să-i
ajute să dobândească încredere în sine şi
curaj ca să pornească în marea aventură a
vieţii, dar şi pentru educatorii şi psihologii
a căror misiune este să-i îndrume şi să-i
sprijine ca să se simtă împliniţi.
Joi, 2 iunie, de la ora 18.00,
vă puteţi întâlni cu Francesc Miralles
în standul nostru, la un eveniment comun
al editurilor Humanitas şi Humanitas
Fiction.

Francesc Miralles a scris împreună
cu Alex Rovira cele două bestselleruri
traduse la Humanitas Junior.

Noutăţi editoriale

10+
Paola Capriolo
Primul copil din lume
Traducere de Crstina Gogianu
176 pp., 13x20 cm, 29 lei

O rescriere emoţionantă a poveştii
lui Cain şi Abel, semnată de o
autoare multipremiată, publicată în
cincisprezece ţări.
„Folosind ca punct de plecare povestea
biblică, autoarea pătrunde în lumea
gândirii lui Cain şi în sânul primei
familii cu care începe aventura condiţiei
umane relatată în Cartea Genezei.
Totul, ca totdeauna, începe în familie.
Viaţa lui Cain povestită de el însuşi
şi populată de multe alte personaje
biblice e destinată cititorilor adolescenţi,
dar semnificaţiile acestei istorii sunt
la fel de valabile pentru orice vârstă.
O poveste etern tulburătoare, infinit
reluată de-a lungul istoriei individuale
şi colective a omului.“
Tatiana Niculescu
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Carine Simonet
Vrem să ştim ca să creştem mari!
60 de întrebări ale copiilor
despre viaţă, 60 de răspunsuri
pentru întreaga familie
Ilustraţii de Isabelle Maroger
Traducere de Iuliana Glăvan
128 pp., 16,5x23,5 cm, 42 lei

Oare o să reuşesc în viaţă? De ce mi-e
frică să nu iau note proaste? De ce
trăim? De ce se despart părinţii mei?
O să fiu urât când o să cresc mare? Ce
înseamnă frate vitreg?
Copiii descoperă lumea şi cresc cu
ajutorul întrebărilor pe care şi le pun
lor înşişi şi părinţilor lor. Mai grele,
mai uşoare, mai grave, mai amuzante,
întrebările celor mici sunt tot atâtea
ferestre către mintea şi inima lor.
Carine Simonet, psiholog cu practică
îndelungată, le răspunde cu inteligenţă
şi tact, dozând cu pricepere seriozitatea
şi umorul, şi construind astfel punţi
între copiii şi părinţii cărora le este
recomandată această minunată carte.
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Angela McAllister
Poveşti de noapte bună
Ilustraţii de Anna Shepeta
Traducere de Maria Rizoiu
Ediţie cartonată, 128 pagini
Format: 21x30 cm
Preţ: 67 lei

Încă o poveste! Ritualul magic de
fiecare seară, povestea de noapte bună
citită celor mici, va fi şi mai plăcut
în compania acestei cărţi somptuos
ilustrate, în paginile căreia prind viaţă
basme şi legende din lumea întreagă.
Călătoriţi cu imaginaţia prin Europa,
Africa, Asia, Australia şi Oceania,
America de Nord, America Latină şi
Orientul Mijlociu, şi descoperiţi ori
redescoperiţi cele mai frumoase şi mai
pline de tâlc poveşti!
Angela McAllister este autoarea
splendidelor volume Poveşti cu animale
din lumea întreagă, Poveşti cu căpcăuni
şi vrăjitoare, Un an plin de poveşti şi
Lumea poveştilor lui Shakespeare.

Éric-Emmanuel Schmitt, autor pentru copii
Autor tradus în peste patruzeci de limbi, vândut în
milioane de exemplare şi cunoscut publicului din
România datorită minunatelor romane publicate la
Humanitas Fiction, printre care Oscar şi Tanti Roz şi
Domnul Ibrahim şi florile din Coran, Éric-Emmanuel
Schmitt revine cu seria Poveştile Bufniţei, dedicată
celor mici.
Pisoiul Fortunio, personajul principal al primului
volum, este foarte nefericit. Spre deosebire de fratele
său, Charly, el nu îndrăzneşte nici să sară de pe
acoperiş, nici să facă echilibristică pe sârma de rufe.
Îi este frică de orice. Dar bufniţa Minerva, cea mai
înţeleaptă dintre vieţuitoarele pădurii, îi pune câteva
întrebări care îl vor face să gândească cu mintea lui,
să capete încredere în sine şi să-şi înfrunte temerile.
Pentru că doar cei care îşi înfruntă temerile sunt cu
adevărat curajoşi!
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Éric-Emmanuel Schmitt
Pisoiul care se temea de orice
Ilustraţii de Barbara Brun
Traducere de Iustina Croitoru
Ediţie cartonată, 32 pp., 19,5x26 cm
Preţ: 34 lei

Ateliere Humanitas Junior pentru copii
Vineri, 3 iunie, de la ora 11.00,
Liana Alexandru vă aşteaptă la
atelierul pentru copii „Cărţile
curajului“, ca să aflaţi cum să găsiţi
puterea de a vă înfrunta temerile
din minunatele cărţi Pisoiul care se
temea de orice de Éric-Emmanuel
Schmitt, Swimmy de Leo Lionni şi
Proiectul Barnabus de Fraţii Fan.

Vineri, 3 iunie, de la ora 12.00,
vă aşteptăm la atelierul pentru
copii „Cartea speranţei“ susţinut de
Mihnea Gâdici /„Citeşte cu Mihnea“
ca să povestim cum se vede luna de la
fereastra camerei fiecăruia dintre noi.

O carte cu semnificaţii puternice
Gianni Rodari, unul dintre cei mai iubiţi
autori pentru copii şi cel de sub a cărui
pană au ieşit Aventurile lui Cepelică, a
scris în anii de vârf ai carierei un poem
tandru şi emoţionant, care îndeamnă la
solidaritate între oameni. Astăzi, Luna de
la Kiev, poemul de demult, capătă noi şi
puternice înţelesuri şi poartă cu sine un
mesaj de pace urgent şi necesar.

Gianni Rodari
Luna de la Kiev
Ilustraţii de Beatrice Alemagna
Traducere de Vlad Russo
Ediţie cartonată, 32 pagini
Format: 16,5x23,5cm
Preţ: 39 lei
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Vârsta: 6+
Ediţie broşată,
120 pagini
Format:
16,5x23,5 cm
Preţ: 29 lei
Adriana Ştefan
Poveşti pe nerăsuflate
Ilustraţii de Daniela Olaru

Vârsta: 5+
Ediţie cartonată,
40 pagini
Format:
21,5x21,5 cm
Preţ: 35 lei
Mircea Dragu
Marea aventură a micii albine Mitsu
Ilustraţii de Bajkó Attila

Vârsta: 5+
Ediţie broşată,
88 pagini
Format:
16,5x23,5 cm
Preţ: 29 lei
Vlad Stroescu
Poveşti somnifere
Ilustraţii de Andreea Dobreci

Cărţi recomandate de

Trei poveşti contemporane în proză sau în versuri, proaspete, savuroase şi pline de umor, într-un amestec
original de familiar şi surprinzător, în care lumea noastră apare cu totul altfel decât o ştiaţi: magică!

Sâmbătă, 4 iunie, ora 11.30, vă aşteptăm la lansarea cărţilor alături de autori şi ilustratori, care sunt bucuroşi să le dea
autografe şi desenografe tuturor juniorilor. Invitatele noastre speciale sunt Oana Doboşi şi Raluca Selejan (Librăria
„La Două Bufniţe“), care au venit tocmai de la Timişoara ca să îi cunoască pe juniorii bucureşteni.

O carte şi un film de senzaţie

CARTE
ŞI FILM
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Mihai Mănescu
Copacul dorinţelor:
Amintiri din copilărie
Ilustraţii de Ingrid Nemţanu
Vârsta recomandată: 10+
Ediţie broşată, 176 pagini
Format: 13x20 cm
Preţ: 29 lei
Carte şi film realizate
în beneficiul

Romanul Copacul dorinţelor. Amintiri
din copilărie s-a născut din scenariul
filmului omonim regizat de Andrei
Huţuleac, avându-i în distribuţie pe
Maya Noelle Prediger, Teodor Corban,
Matei Dima, Grigore Silişteanu şi
Micutzu Cosmin Nedelcu.
La prima vedere, Mara e o fată ca
oricare: are 12 ani, e inteligentă,
introspectivă şi ironică, îi plac
literatura, filmele şi ciocolata albă cu
alune. Cu toate acestea, încercările
prin care trece îi dau o perspectivă
asupra lucrurilor care i depăşeşte
numărul anilor şi o putere de a lupta
pe care o au doar învingătorii.
Într un moment de cotitură, când
are nevoie de îngrijiri medicale,
Mara ajunge într un centru de
specialitate, unde descoperă un

portal care o transportă în universul
Amintirilor lui Creangă, cartea ei
preferată. În Humuleştiul vesel
şi luminos al secolului al XIX lea,
fata se împrieteneşte cu Nică, pe
care îl surprinde în cireşul mătuşii
Mărioara, îl ajută să fure pupăza din
tei şi îl scapă de mânia părinţilor şi
rubedeniilor.
O carte de mare forţă, cu o protagonistă
puternică şi curajoasă, despre puterea
poveştilor de a schimba lumea
Duminică, 5 iunie, de la ora 11.00,
vă aşteptăm la lansarea cărţii alături
de Mihai Mănescu, Irina Margareta
Nistor şi Maya Noelle Prediger ca
să povestim despre cum ajunge un
scenariu să se transforme în roman.
Vă garantăm că toţi invitaţii vor fi
bucuroşi să dea autografe.

