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o revistă prietenă cu imaginaţia
apare în ultima joi a fiecărei luni

Dragi juniori,Dragi juniori,

Înainte de a vă dezvălui ce minunății vă pregătim 
pentru anul acesta, v-am pregătit un top al cărților pe 
care le-ați citit și iubit în 2022.

Echipa Humanitas JuniorEchipa Humanitas Junior

TOP 3 TOP 3 CĂRŢI DE ACTIVITĂŢICĂRŢI DE ACTIVITĂŢI
PENTRU CEI MAI MICI CITITORIPENTRU CEI MAI MICI CITITORI

Carte de colorat doar cu apă

O carte de activități superamuzantă, pe care 
copiii o pot colora fără se se murdărească!
Când cei mici vor deschide această carte 
de colorat, vor vedea niște ilustrații foarte 
nostime, alcătuite din punctulețe gri. 
Îndemnați-i să ia puțină apă și s-o întindă pe 
pagini cu o pensulă sau cu degețelele, și vor 
vedea apărând deodată cele mai frumoase 
culori! Anume pentru a le oferi copiilor 
o experiență vizuală și tactilă deosebită, 
paginile cărții sunt din hârtie groasă, 
texturată.
Micii artiști isteți și talentați vor fi încântați 
să se joace și să descopere lucruri noi!

l Fiecare carte conține 8 planșe de colorat 
l Culorile apar pe hârtie imediat ce copilul 
atinge pagina cu pensula umedă sau chiar 
cu degețelele l Activitate potrivită acasă, la 
grădiniță și în călătorii l Produs sigur pentru 
copii

Carte de colorat cu stickere

Descătuşează-ţi imaginaţia 
şi visează! Călătorește 
pe Tărâmul Visurilor,  fă 
cunoştinţă cu animalele 
fantastice care trăiesc acolo și 
află ce puteri magice au. Apoi 
decorează-le lumea cu stickere 
și culori!

Descoperiți:
l 6 cărți de activități: 1. Primul creion; 2. Primele culori; 3 Primele 
cercuri; 4. Primele linii; 5. Primele puncte; 6. Primele desene
l 4 cărți de exerciții împărțite tematic: 1. Animale de lângă casă; 2. 
Animale sălbatice; 3. Fructe și legume; 4. În curte și în alte locuri
l o fișă informativă din care veți afla cum să folosiți Academia 
juniorilor

Copilul își va îmbunătăți:

l abilitățile motrice l coordonarea ochi l mână l vorbirea și 
imaginația l creativitatea

Părinții vor putea:

l să-și petreacă timpul cu copiii l să pună în aplicare sfaturile 
practice despre cum să îi învețe pe copii să țină creionul și să 
termine primele activități l să lucreze cu un sistem de învățare 
sigur și adecvat pentru copii

Educatorii vor găsi: 
l un program de activități care dezvoltă mai multe tipuri de 
abilități l activități și instrumente de învățare adecvate vârstei 
mici l materiale educaționale anume concepute pentru copii

10 cărţi de activităţi  
inteligente şi distractive  
pentru grupa mică

TOP 3 CĂRŢI ILUSTRATETOP 3 CĂRŢI ILUSTRATE

Pisoiul care se temea de orice

Pisoiul Fortunio este foarte nefericit. Spre deosebire de fratele său, 
Charly, el nu îndrăznește nici să sară de pe acoperiș, nici să facă 
echilibristică pe sârma de rufe. Îi este frică de orice. Dar bufnița 
Minerva, cea mai înțeleaptă dintre viețuitoarele pădurii, îi pune 
câteva întrebări care îl vor face să gândească cu mintea lui, să capete 
încredere în sine și să-și înfrunte temerile. Pentru că doar cei care își 
înfruntă temerile sunt cu adevărat curajoși!

Insula Libertăţii

„Faceți liniște!“, „Faceți ordine la voi în cameră!“, „Faceți-vă temele!“
Iepurașul Danilo și surioara lui, Lily, s-au săturat să-și asculte părinții, 
care le impun o mulțime de reguli în loc să-i lase să facă ce vor. Nu e 
drept, ei vor să fie liberi! își spun cei doi. Dar putem fi oare liberi fără 
să ținem cont de cei din jur?
Pentru a-i ajuta să înțeleagă cât prețuiește libertatea și cât de 
importante sunt regulile într-o comunitate, înțeleapta bufniță 
Minerva le propune un experiment, o excursie pe Insula Libertății, 
unde toată lumea are voie să facă orice

Ilustrații de Barbara Brun
Traducere de Iustina Croitoru

Ilustrații de Barbara Brun
Traducere de Oana Doboși

Ilustrații de Fred Multier
Traducere de Iustina Croitoru

În aceeași serie

Greierele şi furnica

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. S-au 
schimbat doar decorurile și scenografia, 
astfel încât cei mici să se identifice mai 
ușor cu eroii povestioarelor și să simță că 
întâmplările din carte le sunt familiare. La 
fiecare pagină copiii vor descoperi activități 
distractive, iar la finalul cărții vor citi 
traducerea fabulei originale, într-o frumoasă 
reverență făcută literaturii clasice.

O greierașă se hotărăște să aibă o carieră de cântăreață în loc 
să lucreze într-un magazin universal, precum colegele ei, 
furnicile. Vara e caldă, fanii se îmbulzesc la concerte, ce mai 
contează altceva?
Află ce s-a ales de cariera internațională a greierașei odată cu 
venirea iernii și ce sfat i-a dat o furnică atunci când lumina 
reflectoarelor s-a stins.
Descoperă activităţile distractive din paginile cărţii şi fabula 
originală la final.

TOP OFTOP OF
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povești somnifere

TOP 3 POVEŞTI ILUSTRATETOP 3 POVEŞTI ILUSTRATE

Traducere de Nina Gafița
Ilustrații de A. Laptev

Una dintre cele mai iubite și mai citite cărți 
pentru cei mici, însoțită de minunatele 
ilustrații color care le-au încântat copilăria 
celor mari. 
În Orașul Florilor, locuitorii săi prichindei 
au nume care spun totul despre talentele, 
ocupațiile și firile lor: Știetot, Pilulă, Șurubel 
și Piuliță, Zahar Zaharescu, Limonadă, 
Glonțișor, Acuarelă, Guzlă, Grăbilă, 
Dondănel, Tăcutul, Gogoașă, Zăpăcilă, 
Posibil și Probabil. Este clar că Habarnam 
nu știe nimic! Degeaba încearcă să se facă 
muzicant, pictor, poet, șofer de curse… Dar 
transformarea lui începe să se petreacă odată 
cu plecarea într-o expediție nemaipomenită 
în lumea prichindeilor, la capătul căreia 
Habarnam știe chiar să șI citească

Poveşti ca să te iubeşti mai mult

„Ne-am hotărât sa publicăm cartea de față 
pentru ca părinții să poată împărtăși cu copiii 
lor aceste povești menite să-i facă să reflecteze 
asupra valorii personale și asupra dreptului 
de a fi fericiți așa cum sunt, nu așa cum se 
așteaptă lumea să fie. Fiecare dintre aceste 
povești ilustrează un aspect important al 
procesului de edificare a stimei de sine, care, 
ca un far călăuzitor, le va arăta celor mici 
calea de urmat pentru a deveni adulți siguri 
pe ei, independenți și toleranți – față de sine 
și faţă de ceilalți.   Îți mulțumim că ne ajuți 
să sădim semințele unei lumi mai frumoase, 
mai bune și mai responsabile.“

Álex Rovira, Francesc Miralles

Poveşti pentru copii fericiţi

Inspirat2 de cele mai înţelepte tradiţii ale 
umanităţii,  Povești pentru copii fericiți îi 
ajută pe copii să descopere busola valorilor 
personale, să facă faţă provocărilor vieţii,  
să-şi găsească talentul care îi face unici şi să 
se simtă împliniţi.

În aceeași serie

TOP 3 POVEŞTI ILUSTRATETOP 3 POVEŞTI ILUSTRATE

Ilustrații de Albert Asensio
Traducere de Camelia Dinică

Traducere de Raluca Popescu
Ilustrații de Raquel Díaz Reguera

Ilustrații de Andreea Dobreci Ilustrații de Daniela Olaru

Poveşti somnifere

„Ce povești proaspete, pline de umor și candoare scrie Vlad Stroescu! 
Un amestec delicios de vechi și nou, de familiar și de surprinzător, 
poveștile acestea ne poartă cu ușurință printr-o lume vastă, populată 
cu pitici magicieni, cu case umblătoare și mașini care preferă să 
mănânce pufuleți, cu copii curajoși și curioși, care nu se tem să 
călătorească până în Himalaya cocoțați pe umărul unui uriaș, cu 
animale și oameni care descoperă împreună ce înseamnă prietenia și 
generozitatea. O carte scrisă cu evidentă iubire pentru copii și pentru 
povești.“ — Ana Alfianu, autoarea cărții Val și Cetatea Sufletului

Poveşti pe nerăsuflate

„Pe Adriana Ștefan, o cunosc încă de la primele ei povești. Sau 
mai degrabă pui de povești pe care, cu umor și cu talent, i a ajutat 
să crească mari, să devină povești în toată regula. Iar în cartea sa 
de debut, ne propune 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, băieţi care 
suferă de obrăznicătorie acută, șoareci de muzeu 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

Traducere de Maria Rizoiu
Ilustrații de Anna Shepeta

Poveşti de noapte bună

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!

În aceeași serie

TOP 3 FICŢIUNETOP 3 FICŢIUNE

Val şi Cetatea Sufletelor

„Ce talent grozav are Ana Alfianu! Pe de o 
parte, spune o poveste iniţiatică, în genul 
celor ale lui Michael Ende sau Peter Beagle, 
cu băieţei și ţestoase vorbitoare, cu pești 
care se hrănesc cu lacrimi, cu prelegeri 
policolore despre puterea cuvintelor, cum 
foarte rar s-au scris în literatura noastră. Pe 
de altă parte, își ilustrează singură povestea 
cu imagini de o frumuseţe care îţi taie 
respiraţia, exact acele imagini ideale cu care 
ne visam în copilărie poveștile.“ 

Radu Vancu

Invizibilii

Laura este inteligentă, curioasă și plină de curaj, 
deși se crede „neobișnuit de obișnuită“. Are însă 
un secret. O să vi-l spun și vouă: la aproape opt 
ani, nu știe să citească. Motivul? Imaginația ei 
prea bogată.
Într-o bună zi, colegii Laurei intră în bibliotecă și 
dispar. Au devenit pur și simplu invizibili! Unde 
ar putea  să fie? Ca să-i regăsească, fata trebuie să 
treacă prin șase încercări și să cunoască șase lumi. 
Din fericire, nu e singură în aventurile ei. Are 
alături un vrăjitor. Va reuși el oare s-o învețe și 
formula magică a cititului?

Micul Prinţ

A fost odată ca niciodată un băieţel care 
trăia singur pe o planetă mititică, departe 
de Pământ. Și poate că nu i-am fi aflat 
povestea dacă într-o bună zi pe planeta 
lui n-ar fi răsărit, pe nepusă masă, o floare. 
Iar floarea a prins să vorbească cu micul 
prinţ, și vorbele ei l-au încântat și l-au 
întristat în aceeași măsură, fiindcă i-au 
dezvăluit că dincolo de lumea așa cum o 
știe el se află încă multe-multe alte lumi. 
Și micul prinţ, cuprins de curiozitate, a 
pornit prin univers, străbătând planetă 
după planetă să-și facă prieteni, să 
cunoască și să înveţe.

Text și ilustrații de Ana Alfianu

Ilustrații de Irina Dobrescu

Traducere de Marieva Ionescu
Ilustrații de Mihail Coșulețu

5–6 ani5–6 ani

6–8 ani6–8 ani

7–10 ani7–10 ani

Aventurile lui Habarnam
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Copacul dorinţelor

La prima vedere, Mara e o fată ca oricare: are 12 ani, e 
inteligentă, introspectivă și ironică, îi plac literatura, 
filmele și ciocolata albă cu alune. Cu toate acestea, 
încercările prin care trece îi dau o perspectivă asupra 
lucrurilor care i depășește numărul anilor și 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 Humuleștiul vesel și luminos al secolului al XIX lea, 
fata se împrietenește cu Nică, pe care îl surprinde în 
cireșul mătușii Mărioara, îl ajută să fure pupăza din tei 
și îl scapă de mânia părinţilor și rubedeniilor. Ba mai 
mult, cei doi copii fac cunoștinţă cu niște negustori 
ambulanţi cu înfăţișare bizară, marfă suspectă și intenţii 
necurate, pe care i trag pe sfoară cu ingeniozitate.
Dar copacul din titlu? Ei bine, e un copac magic, care 
îndeplinește dorinţele copiilor și creează punţi între 
lumi.

Acum, un film pe NETFLIX.

TOP 3 FICŢIUNETOP 3 FICŢIUNE

Ilustrații Ingrid Nemțanu

Ilustrații de Ana Alfianu

Puţine cărţi s-au bucurat vreodată de o faimă 
mai mare decât 1001 de nopţi, un adevărat 
triumf al imaginaţiei omenești! Publicată la 
mijlocul secolului trecut, această primă adaptare 
românească pentru copii a fermecat pentru 
totdeauna generaţii de tineri cititori și, fără 
îndoială, va continua să o facă multă vreme acum 
încolo.

„De la Arabia la Samarkand, de la Damasc la India, 
pe marile drumuri ale caravanelor şi generaţiilor, 
basmele Şeherazadei s-au rostit la seraiuri de mari 
sultani şi-n pustie, la focuri de popas vremelnice.“ 
—Eusebiu Camilar

TOP 3 POEZIETOP 3 POEZIE

Întoarcerea lui Arpagic

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: faptul că animalele citesc, păsările au emoţii, fluturii 
au idei şi legumele sentimente. De altfel, când am scris prima dintre 
aceste cărţi, nicio clipă nu m-am gândit că o scriu pentru copii. Mă 
jucam cu mine însămi. Abia dupa ce, publicând-o, copiii au adoptat-o, 
am continuat să scriu gândindu-mă la ei ca la nişte parteneri de joc.

Ana Blandiana

Marea aventură a micii albine Mitsu

Când temuta viespe mandarină, o lighioană cât o vrabie, dă 
iama în câmpia parfumată unde trăiesc albinele europene, 
Mitsu, cea mai mică dintre ele, pornește în aventura vieţii 
sale. Cu zapis și învoire de la regina stupului, albina cea 
neînfricată pleacă în zbor peste mări și ţări, spre Orientul 
Îndepărtat, ca să înveţe de la albinele nipone tactici de 
apărare împotriva temutei viespi. În Ţara Soarelui Răsare, 
în stupii din grădina Yoko-Hara, Mitsu descoperă cât de 
importante sunt seriozitatea, răbdarea și munca în echipă și, 
mai cu seamă, află de la marele sensei Musashi secretul cu 
ajutorul căruia poate învinge înfricoșătoarea viespe. Vreţi să-l 
aflaţi și voi?
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Ilustrații de Livia Coloji
Ilustrații de Vali Petridean

Se iau crocodili care se cred dive,bunici sărite de pe fix, verze 
bully și trandafiri-vampiri, cochilii care n-au chef să imite sunetul 
mării, pinguini cu covrigi în coadă, vaci care dau vin și oi care fac 
pariuri…, se pun într-o barcă, se adaugă umor cât cuprinde, rime 
și piper, și se citește cu hohote de râs din copilărie până la orice 
vârstă.
Cine a pus piper în mare? este a patra cartea autoarei care a 
descoperit secretul cititului din plăcere la copii și pe cel al 
întoarcerii la copilărie a oamenilor mari, cu ilustrații de Petridean.

Ilustrații de Bajkó Attila

TOP 3 BENZI DESENATETOP 3 BENZI DESENATE

Jurnalul Anni Frank

Jurnalul Annei Frank a fost publicat pentru 
prima oară acum şapte decenii, iar lumea a 
descoperit ororile nazismului prin ochii unei 
fete de 13 ani care, în ascunzătoarea unde s-a 
adăpostit împreună cu familia, în 1942, şi-a 
notat cu candoare tot ceea ce trăia şi simţea.

Astăzi, însemnările zilnice ale Annei sunt 
transformate într-un roman grafic bazat pe 
ediția definitivă a jurnalului, oferindu-le 
tinerilor cititori o perspectivă neobișnuită 
și interesantă asupra istoriei, în care vocea 
adolescentei este însoţită de imagini 
puternice, vii şi lămuritoare.

Unde este Anne Frank

Legat prin fire nevăzute de jurnal, romanul 
grafic Unde este Anne Frank este aventura 
unei fete care are curajul să descopere lumea 
înconjurătoare și să se descopere pe ea însăși. 
Desfășurată în trecut și în prezent, povestea 
începe atunci când un fulger lovește Muzeul 
Anne Frank din Amsterdam, spărgând 
geamul care protejează manuscrisul 
jurnalului și aducând-o la viață pe Kitty, 
prietena imaginară a Annei și cea căreia îi 
scrie aceasta în paginile de însemnări.
Kitty nu știe că au trecut mai multe decenii 
de când Anne i-a scris ultima oară și nici 
unde se află prietena ei. Dezorientată, se 
hotărăște să afle adevărul. Mergând pe 
străzile Amsterdamului, ea află nu doar 
despre soarta Annei și a familiei Frank, ci 
și despre viața crudă a familiilor din zonele 
distruse de conflicte armate și despre felul 
în care ravagiile celui de-al Doilea Război 
Mondial se oglindesc încă în întâmplările 
prezentului.

Iliada

Acum mai bine de trei mii de ani, două 
armate uriaşe s-au înfruntat la Troia într-un 
război cumplit, vreme de zece ani. Iliada, 
legendara istorisire a lui Homer despre 
această încleştare din zorii istoriei, rămâne 
cea mai măreaţă poveste războinică a 
tuturor timpurilor şi una dintre cele mai de 
seamă cărţi ale omenirii.
În acest roman grafic extrem de bine 
documentat şi realizat cu desăvârşită 
măiestrie, binecunoscutul ilustrator Gareth 
Hinds reuşeşte să redea întreg dramatismul 
epopeii homerice. Ilustraţiile dinamice îi 
poartă pe cititori drept în vâltoarea luptei 
şi înfăţişează trăirile oamenilor şi zeilor ale 
căror strădanii ţin vie făclia războiului şi îi 
hotărăsc soarta.

De același autor

Traduceri de Gheorghe Nicolaescu 
și Diana Zotea

Traducere de Maria Rizoiu Traducere de Andrei Pogăciaș

9–12 ani9–12 ani

5–10 ani5–10 ani

10–12 ani10–12 ani

1001 de nopţi
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Traducere de Antonia Cristinoi Bursuc
Ilustrații de Garry Parsons

George şi cheia secretă a Universului

Vă invităm să faceţi o călătorie prin întinderile 
nemărginite ale spaţiului extraterestru şi, în toiul 
unei aventuri fantastice, să descoperiţi misterele 
fizicii şi universului împreună cu George, cu noii 
lui prieteni - omul de ştiinţă Eric şi fiica sa Annie 
- şi cu superinteligentul calculator Cosmos, care îi 
poate transporta oriunde şi îi poate aduce înapoi, 
scoţându-i chiar şi dintr-o gaură neagră. Sau nu-i poate 
scoate din aşa ceva? Şi cine oare o fi vrând să pună 
mâna pe Cosmos? Această carte amuzantă şi foarte 
bogată în informaţii vă oferă ocazia să zburdaţi puţin 
nestingheriţi prin spaţiu, timp şi univers.

În aceeași serie

Descifrarea Universului

„A venit vremea să ne luăm privirea de la noi și s-o îndreptăm către imensitatea 
Spațiului... Putem ajunge, cu îndrăzneală, acolo unde n-a mai ajuns nimeni 
niciodată. Cine știe ce vom descoperi?“ — STEPHEN HAWKING

Cum ar fi dacă te-ai putea întoarce în timp ca să fii martor la nașterea galaxiei 
noastre? Ar putea roboții să cucerească lumea? Ce-ar fi dacă te-ai număra printre 
primii coloniști ai planetei Marte?
George este una dintre cele mai iubite și mai citite serii pentru copii din lume. 
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. Excelent ilustrat și plin de 
date fascinante, volumul care încheie îndrăgita serie este o antologie cuprinzătoare a 
celor mai recente și mai interesante informații științifice despre Univers.

Traducere de Maria Rizoiu
Ilustrații de  Jan Bielecki

Ilustrații de Ana Alfianu

După bestsellerul Fizica povestită, Cristian Presură 
revine cu o nouă carte la fel de captivantă, de 
data aceasta dedicată copiilor pasionați de spațiul 
cosmic. Însoțită de minunatele ilustrații ale Anei 
Alfianu, O călătorie prin univers: astrofizica 
povestită spune cea mai grozavă poveste din 
câte s-au spus vreodată: aceea a universului 
și a oamenilor care au visat dintotdeauna să-i 
descifreze tainele.

„Dragi prieteni, astăzi pornim într-o palpitantă 
călătorie prin univers. Misiunea noastră spațială 
n-are nevoie de rachetă, fiindcă ne vor propulsa 
dorinţa de a cunoaşte şi puterea imaginaţiei. 
Împreună, vom îndrăzni să demontăm uluitoarea 
maşinărie cosmică şi să aflăm după ce legi 
funcţionează, să cercetăm cu metodă ştiinţifică 
incredibila acumulare de materie şi energie 
răspândită prin univers, să punem întrebări și 
să căutăm răspunsuri. Sunteţi gata? Să pornim, 
necunoscutul ne aşteaptă!” —Cristian Presură

9–12 ani9–12 ani

O călătorie prin univers


