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Dragi părinți și dragă Moș Crăciun,
Avem o veste bună: până la sfârșitul anului cărțile Humanitas Junior au prețuri speciale de sărbători în toate librăriile
Humanitas din București și din țară și pe libhumanitas.ro. Așadar, dacă vreți să le faceți câteva cadouri frumoase juniorilor
cititori, acum e momentul.
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Seria „Secretele fabulelor“
după Jean de La Fontaine
Text de Alexandre Jardin
Ilustrații de Fred Multier
Traducere de Iustina Croitoru

8+

Greierele și furnica, Corbul și vulpea, Cocoșul
și vulpoiul, Iepurele și broasca-țestoasă, Lupul
prefăcut păstor – unele dintre cele mai
frumoase fabule ale lui La Fontaine au fost

reimaginate în proză pentru copiii de astăzi
de scriitorul francez Alexandre Jardin, cu
ilustrațiile fabuloase ale lui Fred Multier.
Amuzante și îmbrăcate în veșmintele lumii
noastre, cele cinci fabule moderne păstrează
morala clasică și le livrează copiilor, pe
înțelesul lor și fără pedanterie didacticistă,
câte o mica lecție de viață. În plus, la fiecare
pagină copiii vor descoperi activități
distractive, iar la finalul cărții, fabula
originală.

Terry, Eric & Devin Fan
Proeictul Barnabus
Traducere de Iustina Croitoru

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

Frații Fan (de la stânga la dreapta): Eric, Terry și Devin
(foto © Michelle Quance).

„E o splendoare vizuală cu un feeling de film
Pixar: aventura elefantoșoricelului Barnabus,
un «proiect defect» al Fabricii de Animăluțe
Perfecte, care refuză să fie transformat
într-o versiune a sa fără defecte, sparge
borcanul din care nu ieșise niciodată și alege
Libertatea! O poveste puternică în esență,
cu mai multe mesaje strecurate printre
rânduri – despre a fi tu însuți + a avea puterea
de a-ți schimba soarta, despre prietenie și
sprijin reciproc, despre a-ți urma visul etc (…)
Fragmentul meu preferat a fost cel în care
Barnabus, în borcanul lui, se întreabă dacă
«reciclarea» – aducerea lui la forma perfectă
– n-o să îl facă să piardă acele părți din el care
îi sunt cele mai dragi, cele care îl fac să fie
el. Deoarece perfect înseamnă uniform – și
uniform înseamnă la fel –, și dacă toți am
fi la fel («complet dresați», ca animăluțele
perfecte de pe raftul magazinului) lumea ar fi
un loc foaaarte plictisitor.“
Asteroidul B 612

Barnabus, așa cum l-a desenat prima oară Devin Fan.

Álex Rovira,
Francesc Miralles
Poveşti pentru copii fericiţi
35 de istorioare despre valorile
care cultivă fericirea
Ilustrații de Albert Asensio
Traducere de Camelia Dinică
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O carte care îi ajută pe copii să facă faţă
provocărilor vieţii, să-şi găsească talentul
care îi face unici şi să se simtă împliniţi.
Include un ghid de sfaturi pentru părinți și
educatori
Francesc Miralles

Àlex Rovira

„Am scris Povești pentru copii fericiți nu doar
pentru fetița și băiețelul vostru, ci și pentru
dumneavoastră, adulții care au nevoie de
povești care să-i inspire, să-i îndemne la
reflecție și să-i învețe cum să-și trăiască viața
deplin.“ — Álex Rovira
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Leo Lionni
Swimmy

De același autor

Traducere de Liana Alexandru

Carte distinsă cu Caldecott Honor
„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
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Gareth Hinds
Iliada
Odiseea
Traducere de Andrei Pogăciaș

„Iliada a fost cea mai mare provocare din
cariera mea, datorită enormei ei deschideri
şi complexităţi. Însă am avut totodată
şi extraordinare satisfacţii cercetând
personalităţile, politica, istoria şi mitologia
acestei epopei nemuritoare şi încercând s-o
fac accesibilă cât mai multor cititori.“
Gareth Hinds
„Gareth Hinds readuce la viaţă Odiseea cu o
desăvârşită combinaţie de talent artistic şi
iscusinţă de povestitor. Viu şi incitant, acest
roman grafic este o excelentă reinterpretare a
epopeii lui Homer.“ — Rick Riordan, autorul
seriei Percy Jackson şi Olimpienii

foto © Scott LaPierre

RECOMANDĂRI
DE LECTURĂ
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„Divina comedie a lui Dante și piesele de
teatru ale lui Shakespeare, simplificate la
miezul lor de intrigă, acțiune și poveste,
strecoară în ghetele copiilor, ca să zic
așa, cea mai aventuroasă introducere în
lumea marii literaturi și a minții omenești.
Călătoria imaginară uimitoare a lui Dante
în labirintul vieții și al faptelor bune și
rele, al aspirațiilor și gândurilor îi învață pe
cititorii școlari (dacă nu cumva și pe părinți
și bunici, unchi și mătuși…) despre forța
și consecințele emoțiilor, despre sclavie și
libertate, nestăpânire, mânie, lăcomie, dar și
cumpătare, blândețe, generozitate, iertare și
dragoste. Textul Corinei Anton și ilustrațiile
lui Mihail Coșulețu stârnesc curiozitatea de
la primele pagini: „Vezi colo-n zare o pădure
și-un om cu pasul șovăielnic? Să-l urmăm,
înainte să se piardă printre copaci!“ Și nu poți
decât să-i urmezi pe autori și pe șovăielnicul
om. Piesele lui Shakespeare povestite de
Angela McAllister – pricepută povestitoare
pentru copii – fac din Romeo, Julieta,
Prospero, Miranda, Ariel, Hamlet, Macbeth,
Othello, ori regele Lear personaje cel puțin
la fel de atractive și de pline de viață precum
cele din jocurile pe calculator. Și eroii lui
Shakespeare știu să mintă, să înșele, să se
răzbune, să înjunghie, să iubească, să aibă
prieteni loiali, să întindă curse și să scape
din cursele întinse de alții, să facă vrăji și să
farmece lumea. Și încă – având în spate sute
de ani de experiență… – toate astea le reușesc
chiar mai bine decât eroilor de jocuri pe
calculator. Două cărți pline de multe tâlcuri,
tare plăcute la citit și bune de strecurat în
desaga cu daruri...
Tatiana Niculescu

Angela McAllister
Lumea poveştilor lui
Shakespeare
12 piese ale bardului
repovestite pentru copii
Ilustrații de Alice Lindstrom
Traducere și note de Maria Rizoiu

După minunatele cărți Povești cu animale
din lumea întreagă, Povești cu căpcăuni și
vrăjitoare și Un an plin de povești, fabuloasa
autoare britanică Angela McAllister revine
cu un nou volum captivant, care povestește
pe înțelesul copiilor douăsprezece dintre
cele mai iubite piese shakespeariene.
Macbeth • Romeo şi Julieta • Hamlet • Visul
unei nopţi de vară • Furtuna • A douăsprezecea
noapte • Othello • Cum vă place • Iulius Cezar
• Mult zgomot pentru nimic • Regele Lear •
Neguţătorul din Veneţia
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Dante
Divina comedie
povestită pentru copii
de Corina Anton
Ilustrații de Mihail Coșulețu

Prima repovestire pentru copii în limba
română a Divinei comedii.
La 700 de ani de la moartea lui Dante,
capodopera poetului florentin, povestită
pentru copii de Corina Anton și minunat
ilustrată de Mihail Coșulețu, le va
aprinde curiozitatea și imaginația celor ce
îndrăznesc să pornească în această aventură
fără egal care este descoperirea unei mari
culturi.

Nancy Springer
Enigmele Enolei Holmes
Cazul doamnei stângace
Traducere din engleză de Maria Rizoiu

Cazul marchizului dispărut, primul volum al
seriei Enigmele Enolei Holmes, a fost ecranizat
de Netflix, cu Millie Bobby Brown în rolul
principal. Volumul al doilea, Cazul doamnei
stângace, urmărește noile aventuri ale
protagonistei și urmează a fi ecranizat cu
aceeași distribuție.
„O fată puternică, inteligentă și capabilă… și
un mesaj important, anume că poți face orice
îți propui, dacă îți dorești cu adevărat.“
Millie Bobby Brown
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Ben Guterson
Casa de Iarnă
Secretele Casei de Iarnă
Misterele de la Casa de
Iarnă
Traducere de Anca Bărbulescu
Ilustrații de Chloe Bristol

„Un amestec captivant de intrigă
detectivistică, puzzle-uri care se cer rezolvate
și magie.“ — Kirkus Reviews
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„Acțiunea palpitantă și personajele puternice
ne fac să dăm cu înfrigurare paginile cărții.“
Booklist

Angela McAllister
Un an plin de poveşti
Ilustrații de Christopher Corr
Traducere de Maria Rizoiu

Sărbătorește din prima zi a noului an până
la Crăciun cu cele mai iubite basme și
legende din lumea întreagă! De la Sfântul
Valentin până la Sfântul Andrei, de la
Ziua păcălelilor până la Halloween și din
Europa până în Asia și Africa, 52 povești,
câte una pentru fiecare săptămână a anului,
ne deschid orizontul către spații culturale
fascinante și ne oferă tot atâtea motive de a
ne bucura.

7+

I.P. Nosov
Habarnam
în Oraşul de Piatră
5+

Ilustrații de A. Borisenko
Traducere de Gabriela Russo

Pentru prima oară în limba română
Surpriză! Uimitoarele aventuri ale
prichindeilor din Oraşul Florilor continuă!
De data aceasta, ei ajung pe un tărâm
necunoscut, un deşert în mijlocul căruia
se ridică Oraşul de Piatră, numit astfel
fiindcă acolo nu creşte nicio floare şi niciun
pom, în schimb sunt clădiri de sticlă înalte
până la cer şi maşinării de tot felul. După
nenumărate aventuri, prichindeii noştri, în
frunte cu Şurubel şi Piuliţă, construiesc şi ei
un echipament nemaipomenit, care sparge
piatra din tot oraşul şi dă la iveală iarba verde
şi florile frumos colorate. Totul e să nu se
atingă de el Habarnam!

Iulian Comănescu
O călătorie în timp la
Oamenii de Neanderthal

De același autor

Ilustrații de Raluca Burcă
Foto Iulian Comănescu

Nici nu s-au întors bine de pe Volta, Planeta
Becurilor, că Efrem, Alma și Becul sunt gata
să plece într-o nouă aventurăd, e data aceasta
nu în spațiu, ci înapoi pe firul istoriei, ca să
găsească răspunsul la întrebarea „Cine i-a
făcut pe primii oameni?“
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Mirela Retegan
Maya Sorian
7 poveşti pentru
7 zile cu Gaşca Zurli
Ilustrații de Paula Stanciu

5+

Șapte povești despre importanţa prieteniei
și a muncii în echipă, despre valoarea
onestităţii și a generozităţii.

Seria „Dada şi Nunu“
Mâncăm frumos
şi sănătos!
Ne spălăm pe dinţi!
Faceţi cunoştinţă cu Dada şi Nunu, doi
pisoi simpatici şi cu personalităţi pe cât de
puternice, pe atât de diferite: în vreme de
Dada e înţelegător, Nunu e cam îndărătnic.
Mami însă îi iubeşte la fel de mult şi
încearcă să le dea amândurora lecţii de folos
în viaţă.
Copiii învaţă cu ajutorul exemplelor şi al
activităţilor despre igienă și sănătate.
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DIN CARTE ÎN CARTE PÂNĂ DEPARTE

Caravana poveştilor Humanitas în 11 biblioteci şcolare şi CDI din Vrancea
Elevii clasei a IV-a A, de la Liceul Teoretic
„Duiliu Zamfirescu“ din Odobești, județul
Vrancea, îndrumați de doamna învățătoare
Daniela Săvulescu și doamna bibliotecară
Daniela Potorac, au descoperit cu bucurie
cartea Herodot și începuturile istoriei scrisă și
ilustrată de Jeanne Bendick și au călătorit
alături de Herodot prin istorie, aflând,
totodată, o mulțime de informații interesante
despre viața lui.

„Să ai un an plin de povești!“ poate fi o urare
potrivită tuturor iubitorilor de carte mari și
mici.

„Ne dorim tare mult ca și poveștile scrise și
ilustrate de copiii care participă la atelierele
de scriere creativă și desene din cadrul
proiectului Caravana poveștilor Humanitas
în 11 biblioteci școlare și CDI din Vrancea
să ajungă într-o zi, între copertele unei cărți
Humanitas Junior.“

POVESTEA DE LUNA ASTA
Dragi juniori și dragi părinți, știm că
în toată țara sunt mulți copii talentați,
ale căror creații literare merită să fie
cunoscute, așa încât ne-am gândit ca,
până ce vom da startul celei de-a treia
ediții a concursului nostru Vreau să fiu
povestitor la Humanitas Junior! să găzduim
lunar în paginile revistei câte o poveste
scrisă de voi.
Povestea lunii decembrie este scrisă de
Mihnea Gâdici, unul dintre cei mai tineri
recenzenți de carte cu care avem bucuria
să colaborăm și, fără îndoială, unul dintre
cei mai pasionați tineri cititori din câți am
întâlnit. Probabil că cei mai mulți dintre voi

îl cunoașteți deja datorită rubricii Citește cu
Mihnea din revista noastră și de pe pagina de
Facebook Humanitas Junior, precum și grație
interviurilor pe care le-a realizat cu mai
mulți dintre autorii români pentru copii pe
care avem plăcerea să îi publicăm.
Mihnea are 12 ani, este elev în clasa a VI-a, la
germană intensiv, la Colegiul Național „Ion
Neculce“ din București și este pasionat de
literatură, gramatică, jurnalism și filozofie.
Isprăvile lui în domeniul cărții sunt multe
și dintre cele mai diverse: încă din 2018
prezintă o serie de cărți în cadrul emisiunii
Bucuria poveștilor de la Radio Trinitas. În
2019 a inițiat, sub coordonarea unui cadru
didactic al Școlii Gimnaziale nr. 179 din
București, Clubul „Misterele lecturii“, la

întâlnirile căruia a avut ca invitate, fizic sau
on-line, mai multe scriitoare consacrate din
România (Carmen Tiderle, Andreia Petcu,
Adina Rosetti și Cristina Andone). Clubul
a fost implicat în programul „Anul cărții
– România citește“, proiectul „Lecturiada
2019 – Istoria unui posibil viitor“. Mihnea
s-a alăturat, de asemenea, proiectului
cinematografic „Guvernul copiilor“,
coordonat de Ioana Mischie, care a avut
premiera la data de 1 iunie 2019. Anul acesta,
pasiunea pentru cărți l-a îndemnat să fie
librar junior la Librăria Asteroidul B 612 și,
de asemenea, să încerce el însuși să scrie. Și a
reușit cu brio, după cum se poate vedea din
povestirea pe care o semnează mai jos.

Pe cerul nopţii vor străluci întotdeauna stele
După o călătorie care nu credea că avea
să se sfârșească cu bine, fapt care îl necăji
gândindu-se că una era să-ți dai duhul
luptând vitejește (afirmație care nu stătea
în picioare la momentul respectiv pentru că
nimeni nu își mai dorea să se confrunte cu
el) și cu totul alta să îți dai obștescul sfârșit
înecat, își începu oficial delegația.
Pe punte doi marinari vorbeau între ei:
— Ia uite-l și pe Comandantul Speriosu’! Nu
mai e mult și Regele Samael va merge din
casă în casă de Halloween acoperit cu un
cearșaf alb repetând: „Ne dați ori nu ne dați?“
— Lasă-l în pace! Cred că și-a dat seama și
singur că Babaa nu e de el. Altfel de ce ar fi
venit până aici?
În fața sa apăru Argelaguer. Fusese trimis
acolo ca să ia Cartea Veșniciei, în care este
consemnat totul, da, ați auzit bine, TOTUL.
Nu vă îngrijorați, nimeni nu o să vă afle
amintirile jenante, căci aceasta este scrisă
într-o limbă străveche, pe care puțini o
cunosc, vorbitorii fiind răspândiți peste
tot prin Multivers, dar nu pe Terra, nu?
Muhahaha!!! Pardon. În fine, cartea îi oferă
posesorului ei putere peste tot și peste toate.
Misiunea i se părea un fleac lui Abaddon. La
drept vorbind, acest oraș era cel mai pașnic
din împrejurimi. Pe vremea când era la fel
de puternic ca stăpânul său, iar pe pământul
pe care pășea nu mai avea nicio plantă șanse
să crească, i-ar fi înjosit pe localnici, însă
deocamdată era de-o seamă cu ei. Într-adevăr,
soldații lui pierduseră bătălii importante,
vina fiind în mare a lui Abaddon, dar avusese
și momentele sale de glorie. Oricum, lăsă
totul în urmă.
În acea amiază înnorată de duminică o
siluetă stranie își croia drum pe străduțele
întortocheate ale Argelaguerului. Purta haine
simple, negre. Gluga nu lăsa să se vadă decât
o gură plină de colți și o piele de culoarea
tăciunelui. Un Halfling jucându-se cu prietenii
lui „Baba oarba“ se ciocni de Abaddon.
Nici nu apucă să-și ceară iertare, că-și dădu
seama că vorbea singur. Jocurile. Capul listei
de lucruri pe care i le va propune Regelui
Samael să le interzică. Îl enerva cum acestea
îi binedispuneau pe ceilalți. Veselia nu te
ajuta să-ți mărești avuția, să inspiri teamă și
respect ca luptele, care erau la ordinea zilei
până și pentru cea mai mică și neînsemnată
creatură din Babaa. Totuși, părea mai bine
să te bucuri, chiar și din nimicuri, decât să
suferi mereu, și singura ta alinare să fie că
alții o duc mai rău decât tine.
Ajunse în dreptul porților Palatului

Divinității. Se zvonea că pe locul în care a fost
ridicată mai târziu grandioasa construcție se
stabiliseră primele forme de viață inteligente.
Un elf vigilent cu armură îi blocă drumul.
— Invitația, vă rog! i se adresă straja în timp
ce se străduia să nu-și scape lancea.
— Poftim?
— Am primit ordin să le permit accesul doar
invitaților la balul de diseară.
— Serios?
Acestea fură ultimele cuvinte pe care bietul
paznic le auzi înainte să fie catapultat de
o forță nevăzută în mijlocul unui deșert,
departe de casă. Un al doilea elf, colegul său,
pesemne, i se înclină respectuos și îi arătă cu
mâna încotro trebuia să o ia ca să ajungă la
palat.
Nu era încăpere în care să nu se găsească
statuete reprezentându-i pe Apărătorii
Binelui sau vreun tablou care să-ți taie
răsuflarea. Niciuna din acestea nu i se părură
interesante. Privirea i-o captă o bibliotecă. Se
apropie de ea și răsfoi o culegere de basme.
Era o raritate de acolo de unde venea el.
Puține erau cărțile care scăpau de Flăcările
Infernului, asta pentru că în cele mai multe
dintre scrieri binele ieșea învingător, adevăr
considerat demoralizator pentru forțele
răului, dar nu și pentru rege, lui părându-i-se
caraghios.
Auzi niște pași și se gândi că, deși ar fi putut
să le facă față câtorva paznici, lupta cu ei l-ar
fi obosit, iar Cartea Veșniciei se făcea cu atât
mai grea, cu cât răutatea celui care o lua era
mai mare, așa că plecă.
Ajunse în cele din urmă în dreptul unei uși în
arcadă, din stejar. Apăsă pe clanță.
Simți că lumea se învârte în jurul lui. Parcă
nici nu mai era în palat. Era înconjurat de
case și copaci în flăcări și ierburi uscate.
Cerul care se întindea deasupra sa era vișiniu.
Aerul deveni irespirabil. Reveni în prezent.
Cu pași grei se apropie de pupitrul pe care se
afla scopul misiunii lui. Aceeași senzație ca
mai înainte. De această dată, abia
stăpânindu-și tusea, desluși niște strigăte:
„Salvează-te! Nu-ți face griji pentru noi! O să
fim bine, îți promitem“. Căzu din picioare.
Își întoarse agitat capul într-o parte și-n alta.
Două brațe îl luară pe după umeri și-l târâră.
Încotro, nimeni nu știa. Reuși într-un final
să-i vadă pe cei care îl crescuseră. Aceștia erau
siliți să se urce într-o căruță plină ochi, trasă
de lilieci. Drumurile lor se despărțiseră. De
obicei, nefericiții erau trimiși în mine, în care
trudeau pentru restul vieții. El a fost dus pe
câmpul de luptă, unde datorită sârguinței

sale a fost promovat în Garda Imperială. În
tot acel timp nici nu se gândea la suferința pe
care o provoca, ci numai la el.
Se afla din nou între cei patru pereți albi
ca laptele ai salonului. Domnea o liniște
apăsătoare. Era singur cu cartea. Părea că
nimic nu se schimbase față de acum câteva
momente. Dar în realitate nu era deloc așa.
Abaddon își dădu seama că nu mai fusese
fericit cu adevărat în noua sa viață și că
lucrurile vor rămâne la fel și după ce Regele
Samael avea să se impună în Multivers. Dar
nu putea nici să fugă cu cartea și nici să se
întoarcă cu mâna goală, căci în ambele cazuri
ea ar fi ajuns în mâinile greșite, așa că o puse
într-o traistă și se făcu nevăzut.
De la portul în care acostă nava cu care fu
adus pe pământul natal și până la Punctul
Zero al Întunecimii, locul în care misiunea
lui se încheia, trebuia să parcurgă o distanță
lungă de trei zile. În popasurile lui încerca
să le arate tuturor celor care îl ascultau cât
de bine este să trăiești în armonie, că toate
problemele au o rezolvare și că schimbarea
vine de la fiecare dintre noi. (Apropo, ți s-a
întâmplat vreodată să gândești altfel față de
ceilalți, dar să nu scoți o vorbă? Oricum, ce
importanță ar fi avut? Doar tu erai de altă
părere. Dar te-ai întrebat ce cred ceilalți?
Poate și ei sunt ca tine, însă niciunul nu vă
faceți auzit, și așa ajungeți să faceți ce nu vă
place. Însă voi continuați, spunându-vă că
este prea târziu să mai schimbați ceva.) Nu
se aștepta să fie luat în serios, darămite să
pornească o revoluție.
Gărzile fură avertizate în legătură cu
mișcarea lui, acuzându-l de trădare și
condamnându-l la exil într-o prăpastie în
care să-i poată împărtăși în voie singurului
său amic, ecoul, părerile sale sănătoase cu
privire la ce e bine și ce nu. Regele Samael a
făcut din Multivers un loc dezolant (acolo
unde a fost nevoie).
Cei care cunosc povestea până aici cred
că acesta este sfârșitul. În realitate nu este
deloc așa. Spusele lui Abaddon au răsunat de
atunci în urechile celor care îl luaseră peste
picior. Cu timpul, din ce în ce mai mulți
au devenit siguri că se poate mai bine. Au
trebuit să lupte pentru asta. Nimănui nu i-a
convenit situația. Au pierdut multe, s-au jelit,
s-au simțit extenuați, numai că nicio clipă
nu și-au uitat țelul, iar atunci când erau pe
punctul de a se da bătuți, și-au amintit că nu
luptau doar pentru ei, ci și pentru urmașii
lor. Și au reușit
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Mihail Jindiceanu, Vlad Alexandru Ţâmpu,
Dina Ioana Stanciu, Ioana Breonna
Bădărău-Gaţu, Daria Maria Radu
Ilustrații de Ana-Maria Cosma, Deea Maria
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Texte de Theodor-Ştefan Tărnăuceanu,
Maria Ciucu, Matei Postelnicu,

Anul acesta, concursurile Vreau să fiu
ilustrator la Humanitas Junior! și Vreau
să fiu povestitor la Humanitas Junior! au
ajuns la ediția a doua, iar numărul
participanților ne-a depășit cele mai
optimiste așteptări, semn că talentul și
imaginația copiilor nu așteaptă decât prilejul
să se exprime. Iar noi ne-am bucurat să
li-l oferim printr-o nouă carte de povestiri
semnată și ilustrată de douăzeci dintre
juniorii talentați care s-au înscris la cele două
concursuri.

„O fetiţă e luată pe sus de un balon de gumă
de mestecat, un băieţel descoperă un pitic
care-i fură şosetele din dulap, un corb caută
aripi pentru un zbor fără sfârşit, iar un
extraterestru apare la şcoală în căutarea
unui prieten nemaipomenit… O selecţie a
celor mai ingenioase călătorii prin minţile
şi sufletele copiilor de azi, care ne readuce
speranţa că cititul îi poate transforma pe cei
mici în creatorii unor lumi extraordinare, în
care să locuiască deopotrivă copiii şi oamenii
mari.“ — Liana Alexandru
„Deschideţi această carte şi bucuraţi-vă!
Copiii desenează de parcă ar fi cel mai
important lucru de pe pământ, iar gestul de
a ilustra poveşti are aici o puritate neîntinată
de reguli sau de aşteptări. Desenele acestea
sunt descoperirea în fiecare moment a
vieţii, sunt uimirea absolută şi înflăcărarea
copilăriei regăsite în fiecare detaliu.“
— Ana Alfianu
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