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apare în ultima joi a fiecărei luni

Dragi părinți,

Mai țineți minte zilele lungi ale vacanței de vară din copilărie? Cele cu 
somn de voie, jocuri nesfârșite cu prietenii și cuibărit cu o carte bună 
în după-amiezile prea toride ca să ieșiți afară? Vă mai amintiți cum 
vă alegeați de pe rafturile bibliotecii următoarea carte, o deschideați 
plini de curiozitate și porneați în aventură pe insule misterioase, în 
țara lui Oz ori pe Tărâmul de Nicăieri, ba chiar v să urcați curajoși 
într-un balon ca să dați ocol Pământului în 80 de zile? N-ați uitat, nu-i 
așa, că fiecare carte avea gustul, mirosul și culorile ei – vii, puternice, 
irepetabile – care vă însoțesc pe tăcute până în ziua de azi? Poveștile 

de toate felurile ne-au făcut nouă, copiilor de ieri și adulților de astăzi, 
viața mai frumoasă și ne-au clădit în suflet și în minte lumi fără 
seamăn, la care ne întoarcem iar și iar ca să ne reîncărcăm cu energie.
Cu gândul la copiii care am fost și la aventurile pe care le-am trăit 
rând de carte după rând de carte, am pregătit și pentru juniorii voștri 
lecturile a căror amintire să-i însoțească ani buni de acum înainte. Am 
ales cu grijă cele mai îndrăgite titluri publicate în ultimii ani, cele care, 
suntem convinși, îi vor face să descopere, să înțeleagă și să iubească 
lumea din jur sau alte multe-multe lumi posibile.
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„Buzunarul cu pupici este o poveste-
talisman pentru toţi cei care 
pornesc în cea mai frumoasă și mai 
palpitantă aventură a vieţii: școala.“

Olga Gudynn,  
autoarea cărţii Aventurile râmei Oli

Carte câştigătoare a prestigioasei 
Caldecott Honor • În topul celor 
mai remarcabile cărţi pentru copii 
– American Library Association • 
Cea mai bună carte pentru copii – 
Biblioteca Congresului S.U.A. • Cea 
mai bună carte a anului – School 
Library Journal • Cea mai bună carte 
ilustrată a anului – The New York 
Times

Ioana Scoruș, psihanalist cu experiență 
îndelungată, s-a hotărât să aștearnă pe hârtie 
cinci povești terapeutice, numai bune să 
îi învețe pe copii câte ceva despre emoții 
și despre suflet. De citit (și de desenat) 
împreună cu părinții!

„O îmbinare foarte utilă de poveste, sfaturi, 
sugestii de jocuri și momente de reflecție, 
toate susținute grafic de culoarea și desenele 
foarte sugestive ale Danielei Olaru.“

Nona Rapotan 

Carte distinsă cu Caldecott Honor • În topul 
celor mai remarcabile cărţi pentru copii al 
American Library Association • Cea mai bună 
carte ilustrată a anului de  
The New York Times.

„Diferit de familia sa, un peștișor înfruntă 
singur marea, descoperind felul unic în 
care îi poate ajuta pe ceilalți să se bucure de 
frumusețile  lumii.“ — Liana Alexandru

„Lumea lui Arpagic este lumea în care tot ce 
e firesc e miracol. O lume fermecată în care se 
produce miracolul naşterii dintr-o sămânţă 
cât o gămălie de ac a unei plante cu frunze 
şi flori, care, la rândul lor, nasc fructe şi 
seminţe. Iar pe lângă această minune, nimic 
nu mai pare de neînchipuit.“

Ana Blandiana

Poveşti fantastice de citit împreună cu mami şi tatiPoveşti fantastice de citit împreună cu mami şi tati

„Eu cred că oricâte povești cu 
albine s-ar scrie, tot nu sunt 
destule. De aceea, când apare o 
poveste ca Marea aventură a micii 
albine Mitsu, cu albine, viespi 
mandarine, lupte între rău și bine, 
eroi (un roi!) și cultură niponă (o 
tonă!), și mai e scrisă și în rime, o 
citesc pe nerăsuflate.“ 

Carmen Tiderle,  
autoarea volumului  

Fabrica de lipici

Doi copii ca voi călătoresc înapoi 
pe firul istoriei ca să găsească 
răspunsul la întrebarea „Cine 
i-a făcut pe primii oameni?“ 
Astfel, după ce află povestea din 
Biblie cu Adam și Eva, ajung să 
facă cunoștință cu o familie de 
neanderthalieni, de la care învață 
să picteze cu humă pereții unei 
caverne.
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„Seara le inventez povești fetelor mele. 
Nu au niciun tâlc voit, doar spun ce îmi 
trece prin cap, și adesea adormim toți 
trei înainte să le termin. Cred că orice 
poveste cu adevărat bună provoacă 
uimire, și în sensul acesta poveștile 
pentru copii sunt cele mai bune.“

Vlad Stroescu

O colecţie de povești delicioase și 
pline de originalitate, care să i amuze 
și să i pună pe gânduri pe copiii 
mari și mici. Citindu-le, veţi întâlni 
castraveţi periculoși și prinţese 
plictisite, sandale care vorbesc și 
covoare fermecate și alte personaje 
simpatice care împart aceeași lume 
a poveștilor, clasică și în același 
timp modernă.“ — Adina Popescu, 
autoarea seriei O istorie secretă a Ţării 
Vampirilor

„Cum se poate ca atât de puţine cuvinte 
să spună atât de mult? Toate aceste pagini 
minunate m-au făcut fericit la gândul 
că, traducându-le, pot să le pun și la 
îndemâna altora.“ — Ștefan Liiceanu

Garantat, una dintre cele mai haioase serii 
pe care le-ați citit vreodată, și pe deasupra 
tradusă în 14 limbi! Plină de aventuri (în 
pădure, într-o fabuloasă căsuță în copac), 
mistere (cu duiumul!) și capcane (iscusite!) 
în care pică oamenii răi și copiii care își 
hărțuiesc colegii. Cine-i mintea ageră din 
spatele lor? O fată deghizată în rege (nu 
regină!). Girl power!

Sally Rippin, autoare ale cărei cărți s-au 
vândut în peste 4 milioane de exemplare, 
spune povestea superamuzantă a prieteniei 
dintre Polly, care învață la o școală de 
vrăjitoare, și Buster, care merge la o școală 
pentru monștri. Dincolo de aventurile 
trăsnite prin care trec cei doi prieteni, seria 
se opreşte şi asupra unor teme complexe 
precum dificultăţile de învăţare, loialitatea, 
emoţiile, bullying-ul, prejudecăţile, pe care le 
tratează pe înţelesul celor mici.

O carte superamuzantă, care oferă 
răspunsuri trăsnite la întrebările 
care nu ne dau pace: De ce zice 
ursul „mor“, și nu „trăiesc“? Cum 
fabrici lipici fără să te lipești? 
Ștefan cel Mare era mare și când 
era mic? Extratereștrii dau teste? 
Și câte și mai câte.

Finn Stormwind are tot ce-și dorește, 
ba chiar mai mult decât atât: e ucenic-
vrăjitor, poate să zboare pe aripi de 
vânt, are o baghetă magică în formă de 
fulger și un dragon de culoarea cerului. 
Dar într-o zi, își pierde puterile, iar ca 
să și le recapete începe o aventură cum 
nici n-a visat.

Clementine visează la un loc magic, cu flori 
purpurii şi un pârâu argintiu. Mai întâi 
însă, trebuie să scape de unchiul Rufus şi de 
mătuşa Vermilia, care n-o lasă să iasă din 
casă. O ferestruică uitată deschisă în pod e 
începutul unei aventuri incredibile care o 
duce spre locul visat.

Când intră în familia băiatului de zece ani, 
Tomi e un căţel cu labe groase şi cu aspect 
de pui de lup. Apoi Tomi creşte şi devine un 
„lup“ în toată firea, inteligent foc şi, culmea!, 
plin de umor. Băieţelul, care e stăpânul lui, 
află că alături de un câine viaţa poate deveni 
cea mai frumoasă poveste.

Miranda, o fată singuratică de pe fabuloasa 
insulă Rós, e tentată să se refugieze în 
bogata-i lume interioară, dar descoperă că 
singurătate fericită nu există și că în viaţă ai 
nevoie de prieteni. De prieteni care să te facă 
să râzi.

La mijloc de drum între literatură și filozofie, 
minunatele cărți din seria „Poveștile 
bufniței“ sunt grăunțe de înțelepciune atent 
distilate de Éric-Emmanuel Schmitt pentru 
a le explica celor mai tineri cititori concepte-
cheie precum curajul, libertatea, respectul și 
pentru a-i ajuta să crească frumos.

Cele mai frumoase fabule ale lui La Fontaine 
reimaginate în proză pentru copiii de astăzi: 
personajele sunt aceleași, morala a rămas 
neschimbată, iar comicul de situații e și mai 
comic. La fiecare pagină copiii vor descoperi 
activități distractive, iar la finalul cărții vor 
citi traducerea fabulei originale.

Carte câștigătoare a Governor General’s 
Literary Award for Young People (2020) • Cea 
mai bună carte pentru copii a anului – Kirkus 
Reviews • Între cele mai bune 20 de cărți ale 
anului – Amazon.com • Între cele mai bune 
cărți pentru copii ale anului — Booklist

O poveste magică, emoționantă și plină de 
suspans despre cea mai palpitantă aventură 
din câte există: aceea de a îndrăzni să fii tu 
însuți.

Aventuri în lumi de poveste pentru cei care Aventuri în lumi de poveste pentru cei care 
au învăţat să citească singuriau învăţat să citească singuri
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Când Enola, sora mai 
mică a celebrului 
Sherlock Holmes, 
descoperă că excentrica 
ei mamă a dispărut, 
pornește fără să stea 
pe gânduri în căutarea 
ei. Drumurile o poartă 
până la Londra, unde 
o așteaptă un șir de 
aventuri la care o fată de 
vârsta ei ani n-ar îndrăzni 
să se gândească.

Serie ecranizată la Netflix,  
cu Millie Bobby Brown în rolul 
principal.

Seria Casa de Iarnă a fost tradusă în zece țări.

„Un amestec captivant de intrigă detectivistică, puzzle-uri care se cer 
rezolvate și magie.“ — Kirkus Reviews
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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 Silișteanu și Micutzu Cosmin 
Nedelcu.

Cărțile Paolei Capriolo au fost traduse în 
peste 15 țări.

O rescriere convingătoare şi emoţionantă 
a povești biblice a lui Cain și Abel, care 
pune în prim-plan greutatea imensă a 
responsabilităţii şi sfâşierea sufletului între 
mândrie, gelozie şi vinovăţie.

Publicată pentru prima oară în 1915, 
Visătorul de visuri este probabil cea mai 
cunoscută și mai iubită dintre scrierile 
beletristice ale reginei Maria.

Ficţiune pentru cititorii pasionaţiFicţiune pentru cititorii pasionaţi
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„Sunt Galileo Galilei din Pisa. Am studiat 
științele, am predat la universitate, am 
născocit o mulțime de obiecte folositoare. 
Am inventat telescopul, am perfecționat 
microscopul, termometrul, ceasurile, 
busolele și multe altele. Am demonstrat 
că Pământul se învârte în jurul Soarelui, 
atrăgându-mi astfel mânia multora din 
vremea mea.“

„Numele meu e Herodot. Aceasta e povestea 
vieții mele, și în același timp o carte despre 
toate câte sunt pe lume. Am fost în Tracia, 
am locuit cu sciții cei sălbatici, am văzut 
Babilonul și marea-mpărăție a perșilor, 
Egiptul și Italia și multe alte țări. Am 
străbătut pământu-n lung și-n lat spre a lăsa 
o mărturie scrisă despre oameni, locuri, zei, 
războaie și legende. De-aceea mi s-a spus 
Părintele Istoriei.“

„Sunt doctorul Galen, grec din Pergam. În 
vremea mea nu găseai altul cu mai mult 
renume. N-aveam la îndemână prea multe 
instrumente, dar, cu firea-mi curioasă, am 
inventat leacuri folosite chiar şi azi. Se poate 
spune, fără greş, că eu am preschimbat şi 
medicina, şi farmacia în ştiinţe. “

În acest compendiu fabulos ilustrat 
veţi descoperi cum a început viața 
pe Pământ – pe uscat, în aer și în 
apă –, de la cea mai mică bacterie 
la Tyrannosaurus rex și de la 
megafauna erei glaciare la homo 
sapiens. Fiecare vieţuitoare dă seamă 
de istoria plină de neprevăzut a 
planetei noastre și de incredibila 
diversitate a biosferei.

Aventuri ilustrate pentru cei îndrăzneţiAventuri ilustrate pentru cei îndrăzneţi

Un roman grafic excepțional despre 
expediția lui Charles Darwin peste 
Atlantic, de-a lungul coastelor 
Americii de Sud, spre Arhipelagul 
Galápagos, Noua Zeelandă, Australia 
şi prin sudul Africii, care-i dă prilejul 
să studieze fascinantele specii de 
animale care populează pământul 
şi să descopere fosilele gigantice ale 
unor ciudate mamifere dispărute
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Cărţi ilustrate şi atlase pentru cei curioşiCărţi ilustrate şi atlase pentru cei curioşi

60 de întrebări ale copiilor despre 
viaţă, 60 de răspunsuri pentru 
întreaga familie
Carine Simonet, psiholog cu practică 
îndelungată, le răspunde cu inteligență 
și tact, dozând cu pricepere seriozitatea 
și umorul, și construind astfel punți 
între copiii și părinții cărora le este 
recomandată această minunată carte.

O carte minunat ilustrată 
care repovesteşte pe înţelesul 
copiilor Originea speciilor a lui 
Charles Darwin, punand în 
lumină teoria care a schimbat 
pentru totdeauna felul în care 
înţelegem lumea: evoluţia. Cartea  
lămureşte cum evoluează speciile 
odată cu trecerea timpului şi 
cum, prin procesul selecţiei 
naturale, de-a lungul a mii şi mii 
de ani, se dezvoltă specii noi din 
cele existente.

Te-ai întrebat vreodată cât de mare e un 
dinozaur în comparaţie cu piramidele 
din Egipt? Dar cât de întinsă este Calea 
Lactee pe lângă cea mai apropiată galaxie, 
Andromeda? Aruncă o privire şi explorează 
universul de la cel mai mic grăunte de nisip 
până la marginile lumii cunoscute.

Pagină după pagină veţi fi martori la 
miracolul superlativelor planetei noastre – 
cei mai mari dinozauri din istorie, cele mai 
puternice furtuni, cei mai înalţi copaci, 
animalele marine care trăiesc la cea mai 
mare adâncime, cele mai mari insecte şi alte 
asemenea uimitoare recorduri ale naturii.

Descoperă secretele lumii subterane și 
subacvatice! Cartea aceasta te va duce într-o 
călătorie neobișnuită în adâncul Pământului, 
mărilor și oceanelor. Vei descoperi pe drum 
fosile de dinozauri, relicve vechi de sute de 
ani și rădăcini comestibile, precum și pești 
fabulos colorați, uriași ai mărilor și creaturi 
abisale ciudate.
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Cărţi de activităţi pentru cei care descoperă lumeaCărţi de activităţi pentru cei care descoperă lumea

10 cărți de activități inteligente și 
distractive pentru grupa mică.
Copilul își va îmbunătăți: • abilitățile 
motrice • coordonarea ochi-mână • 
vorbirea și imaginația 
• creativitatea. 
Educatorii vor găsi: • un program de 
activități care dezvoltă mai multe tipuri 
de abilități • activități și instrumente 
de învățare adecvate vârstei mici 
• materiale educaționale anume 
concepute pentru copii

Cărți de colorat pline 
de imaginație, care îi 
invită pe ce mici să facă 
cunoștință cu zânele din 
povești și cu animalele 
lor fantastice, care 
păzesc forțele binelui. 
După ce vor afla ce 
puteri are fiecare și cum 
reușesc să facă lumea 
mai bună, se pot juca 
împreună cu stickere și 
culori!

Copiii învaţă cel mai bine cu ajutorul 
exemplelor şi al activităților, de aceea 
aventurile lui Dada şi Nunu, doi pisoi 
supersimpatici, sunt cea mai convingătoare 
şi atrăgătoare cale de a le povesti celor mici 
câte ceva despre sănătate și igienă.

„Cu ajutorul istorioarei lui Pișpirel, care 
pornește în cursa de înot pentru a câștiga 
premiul magic – oul doamnei Browne –, 
părinții le vor putea explica celor mici cum 
începe viața!“ — Otilia Mantelers

Cum creşte un bebeluş dintr-o singură 
celulă? Când ajunge cât o lămâie? Când 
îi creşte părul? Şi când începe să audă ce 
vorbim? Răspunde-le copiilor la toate 
întrebările cu ajutorul acestui ghid al sarcinii 
pe luni, făcut anume ca să fie citit în familie!
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Enciclopedii şi atlase pentru cei de neopritEnciclopedii şi atlase pentru cei de neoprit

Cine a inventat becul? Dar sateliții? 
Sau internetul? Sunt computerele la 
fel de inteligente ca oamenii? Unde 
am fi astăzi dacă înaintașii noștri n-ar 
fi descoperit cum se poate măsura 
timpul Explorează cele mai mari 
invenţii şi descoperiri ale lumii în 
paginile minunat ilustrate ale acestui 
atlas şi află cum ți-au schimbat şi 
continuă să îți schimbe viaţa!

TIMELINE
O panoramă splendidă pentru cei 
mici și cei mari. Îi ajută să privească 
în trecut și să descopere istoria lumii 
de la Big Bang până în zilele noastre, 
într-o serie de desene minunate: de la 
dinozauri la aventura spațială, de la 
egipteni și romani la huni și vikingi, 
de la cavalerii medievali până la marii 
exploratori.

O uimitoare colecţie, de peste 130 de vestigii 
arheologice. Veţi afla cum trăiau popoarele 
vechi și veţi descoperi extraordinarele 
obiecte rămase de la ele. Intraţi şi studiaţi 
trecutul în toată splendoarea sa!

Pentru prima dată, fascinantele teorii 
științifice care au însoțit aventurile lui 
George și Annie sunt reunite într-un singur 
volum, împreună cu capitole în premieră 
scrise de cei mai importanți oameni de știință 
ai momentului.

Cei o sută de ani cuprinși între 1901 și 2000 
au fost cei mai interesanţi, cei mai plini de 
evenimente și cei mai bogaţi în descoperiri 
știinţifice și tehnologice din toată istoria 
noastră. Deschide această carte și pornește 
într-o fascinantă călătorie în timp! 
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