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ÎN CURÂND #AutoriŞiIlustratoriRomâni 

Carmen Tiderle
Fabrica de lipici și alte poezii pentru copii 
mari și mici
Ilustrate de 5 Petrideni
7+

Carmen Tiderle și Vali Petridean, 
autoarea și ilustratorul cărții Cine a pus 
piper în mare?, s-au întors!

Carmen Tiderle, o știți, scrie cărți 
amuzante pentru copii, e mama lui Dor 
& Ro, și locuiește într-o casă albastră 
unde i-au venit majoritatea ideilor 
pentru această carte. Ar fi  putut să 
le aibă în călătorii, dar… hello, a fost 
pandemie.
Vali Petridean, îl știți și pe el, e 
ilustrator, art director, șeful trupei Trip 
Manilla și tatăl lui Ilai, Aron și David, 
alături de care a ilustrat această carte. 
(Al cincilea Petridean e Ioana, mama 
Petridenilor juniori, care a intervenit la 
răstimpuri în procesul de creație.)

Dragi juniori, ne-am hotărât ca toamna 
aceasta să le dăm întâietate autorilor 
și ilustratorilor români. Credem cu 
convingere că în România sunt o mulțime 
de oameni talentați care merită să fi e 
cunoscuți – cu unii avem bucuria să 
colaborăm deja, pe alții abia așteptăm să-i 
cunoaștem, căci sperăm ca Humanitas 
Junior să devină platforma unde autorii 
și artiștii români să-și poată exprima 
creativitatea. 
Fiindcă suntem foarte nerăbdători să afl ați 
ce v-am pregătit, vă dezvăluim minunatele 
cărți românești ale acestei toamne, care 
ne-au încântat de la primul rând până la 
ultima ilustrație și care, suntem singuri, 
se vor număra în scurtă vreme printre 
preferatele voastre.
Așadar, tocmai a plecat la tipar Tue, 
uriașul de gheață, o minunăție de carte 
scrisă și ilustrată de Ana Alfi anu, autoarea 
volumului Val și Cetatea Sufl etelor. Îi va 
urma cât de curând Fabrica de lipici, o nouă 
carte de poezii pentru copii născută din 
colaborarea dintre Carmen Tiderle și Vali 
Petridean care ne-au răsfățat anul trecut 
cu volumul Cine a pus piper în mare?. Pe 
urmele ei, la începutul lui noiembrie va 
ajunge la tipografi e o carte deosebită: 
Tigrul nerecunoscător, povești asiatice alese 

și traduse de Ștefan Liiceanu și ilustrate 
de Ana Alfi anu. Ne face bucuria să vină în 
rândul autorilor Humanitas Junior Iulian 
Comănescu, care ne pregătește o serie 
grozavă pentru cei mici; primul volum, 
Călătorie pe Volta, planeta becurilor, e pe cât 
de amuzant, pe atât de educativ și vine 
la pachet cu ilustrațiile Ralucăi Burcă. 
Revine cu un volum-surpriză de Crăciun 
(veți vedea, nu e o carte ca oricare!) Liana 
Alexandru, autoarea cărții Băiatul care nu 
credea în Moș Crăciun,  pe care ați îndrăgit-o 
atât de mult anul trecut. Cartea, numai 
bună de dăruit celor dragi, se intitulează 
Cea mai frumoasă noapte. Cea mai frumoasă 
zi și este ilustrată de Daniela Olaru, cu care 
ați făcut cunoștință datorită Aventurilor 
în Țara lui Strolyx de Ioana Scoruș. Nu am 
uitat cel mai interesant proiect editorial al 
acestei toamne, o carte care s-a născut în 
urma concursurilor Vreau să fi u ilustrator la 
Humanitas Junior! și Vreau să fi u povestitor la 
Humanitas Junior!. Astfel, zece povestitori și 
zece ilustratori talentați cu vârste între 10 
și 14 ani au scris și au desenat împreună o 
carte cu adevărat specială – ei sunt autorii 
și ilustratorii de mâine și suntem fericiți 
că i-am cunoscut încă de azi. Vă invităm, la 
momentul potrivit, să îi cunoașteți și voi.

Echipa Humanitas Junior

ÎN CURÂND

„Dacă aţi citit vreodată basmul despre 
Inimă-Rece, știţi deja că nu toate inimile 
sunt la fel. În cartea aceasta veţi da însă 
peste un gheţar în care bate o inimă caldă 
și peste un tâmplar în a cărui inimă crește 
un ghimpe. (Cine n-a avut măcar o dată 
un ghimpe în inimă? Imposibil! Despre 
asta e vorba!) Apoi mai e Miranda, care 

nu îmbătrânește (cum nici noi, cititorii 
de povești), și un fel de duh rău, Zarar 
Zimrig, pe care aţi face bine să nu-l întâlniţi 
niciodată, deși asta e greu de crezut. Așa 
că e mai bine să fi ţi preveniţi: trebuie să-i 
spuneţi nu. Toţi au loc pe gheţarul Tue, 
care seamănă bine cu orice tărâm (de basm) 
locuit. După ce citiţi cartea, vă rog să nu 
uitaţi două lucruri. Primul: frica îţi trece 
dacă râzi. Al doilea: când ţi-e foarte dor de 
un prieten, trebuie să te gândești tare, tare 
la el și poate o să-ţi bată la ușă.“ 

Ioana Pârvulescu
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Fabrica de lipici e 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? Dacă 
zmeii-copii mănâncă prințese expirate, 
li se face rău? Ștefan cel Mare era mare 
și când era mic? Extratereștrii dau 
teste? Ce sfaturi primesc dracii de la 
părinții lor? Pietrele își amintesc de 
Epoca de Piatră? Oare o să mă mai pot 
dezlipi de cartea asta vreodată?
Afl ați dezlegările acestor mistere 
din noua ispravă în versuri și desene 
colorate a lui Carmen Tiderle și Vali 
Petridean ! 

Fabrica de lipici este un produs 
multimedia. O veți putea citi, asculta și 
viziona. Dacă veți scana QR-code-ul de 
la fi ecare pagină, veți asculta poeziile 
în lectura autoarei și veți vedea cum au 
fost făcute desenele la 10 mâini de cei 
5 Petrideni.

Într-o zi, un hipopotam
Într-o zi, un hipopotam
A ajuns la Buckingham
Şi a vizitat grădina,
Şi-a luat ceaiul cu regina.
Şi-a venit şi-un rinocer,
Şi-au venit şi crocodilii,
Primul, în Trafalgar Square,
Ceilalţi, în Piccadilly.
Şi-au sosit şi urşi din nord,
Chiar şi antilope gnu,
Şi în Place de la Concorde,
Şi la Centrul Pompidou.
Dar de când o anaconda
A mâncat-o pe Gioconda,
Nu mai vezi picior de leu

o nouă campanie 
Humanitas Junior

- în curând -

CITIM ÎMPREUNĂ
FII EXEMPLUL COPILULUI TĂU!

UN PROIECT EDUCATIV INEDIT
ÎN CURÂND LA HUMANITAS JUNIOR

Urmăriți desfășurarea campaniei 
pe pagina de Facebook Humanitas Junior.



CARTEA LUNII

„Filmul respectă cartea până într-un punct, 
când fi rele narative încep să difere total. 
Descrierile peisajelor și monologurile 
interioare ale personajului fac cartea mai 
savuroasă și te transpun într-o atmosferă 
de vis, numai bună de citit în perioada rece, 
când afară plouă. (...)
Cei de la Humanitas Junior au în plan să 
traducă și să publice următorul volum la 
anul și ne promit o aventură nouă mult 
mai palpitantă și interesantă. Până atunci, 
o să ne tot gândim la Enola și la următorul 
fi lm care este confi rmat, poate o să mai 
citim cartea de două ori și o să vizionam 
fi lmul de încă vreo patru când ni se va face 
dor de personaje, în special de Enola și de 
lordul Tewksbury de Basilwether“. 

Andreea

„O carte care te îndeamnă la visare (...) 
Să nu uităm că magia se afl ă în fi ecare 
dintre noi.“ — Mihnea

LA ÎNTÂLNIRE CU JUNIORII
Humanitas „Cartea pe roți“, 
librăria mobilă care străbate 
țara în lung și-n lat cu câteva 
mii de titluri noi, vă va aduce 
mai aproape cărțile Humanitas 
Junior.

În ultimele două săptămâni, Cartea pe roți 
s-a întâlnit cu juniorii din toată țara și ne-a 
transmis impresiile ei.

Puteți să faceți și voi cunoștință cu Cartea 
pe roți. Urmăriți-i traseele pe pagina de 
Facebook Librăria Humanitas Cartea pe roți 
și afl ați când ajunge în localitatea voastră.

În popasul ei la Huși, Cartea pe roți l-a cunoscut pe un tânăr cititor pasionat pe nume Elyas! 

Apoi s-a împrietenit cu copii mai mici și mai mari din Câmpulung Moldovenesc. Sunt grozavi toți! La Brad, a cunoscut niște puști supersimpatici!

Apoi a afl at că elevilor din Gura Humorului le place foarte mult să citească și s-a bucurat enorm. Ne-a asigurat ca puștilor din Râșnov la plac 
cărțile Humanitas Junior.

Cartea pe roți s-a simțit foarte bine printre copiii 
frumoși și deștepți din Hațeg…

…și printre cei cu nimic mai prejos 
din Râmnicu Sărat.

Iar din Bârlad nu s-ar mai fi  dat dusă.

ALEGEREA 
LUI MIHNEA
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30 DE BIBLIOTECI HUMANITAS JUNIOR ÎN 30 DE ŞCOLI

Bucurie imensă în sufl etele micilor cititori!! Mulțumim, Humanitas Junior! 
— Murariu-Rusu Mina, prof. înv. primar, Colegiul Național „Ștefan 
cel Mare“ Târgu Neamț, județul Neamț.

Le mulțumim tuturor cititorilor pasionați!

Campania Din carte în carte până departe!, desfășurată cu prilejul aniversării Humanitas – 30
de ani, la care au participat profesori și educatori din toată țara, în numele instituțiilor de
învățământ la care predau, își arată roadele. Ne bucurăm mult că volumele noastre și-au găsit
locul în bibliotecile grădinițelor și școlilor care aveau cea mai mare nevoie de ele.

Cărțile Humanitas Junior au ajuns la destinație și se afl ă la loc de cinste! 
Mulțumim tare mult pentru comorile ilustrate! — prof. Rădulescu Alina, 
Școala Gimnazială Scurtești, Buzău.

Am primit cu mare drag cărțile dumneavoastră! În condițiile difi cile de 
anul acesta, am găsit și soluția valorifi cării efi ciente a acestora, o activitate 
a clubului de lectură „Prietenii cărților“ în curtea școlii, în natură! Cărțile 
au fost împărțite, răsfoite cu interes, au produs uimire! Avem și mascote! 
Acum au și nume: Luca și Raluca! Cartea editată la Humanitas Junior 

(n.n. Povești zăpăcite cu Luca și Raluca de Clotilde Perrin) ne-a inspirat! 
Mulțumim tare mult! Cărțile editurii vor fi  folosite la noi cu folos! — prof. 
înv. primar, Moraru Simona-Alisa, Școala Gimnazială ,,Regina Maria“, 
Mănăstirea Cașin, jud. Bacău.
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