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ÎN CURÂND

1 IUNIE,
ZIUA COPILULUI

Pentru
prima oară
în limba
română

Traducere de
Gabriela Russo

Dragi juniori, în curând e ziua voastră.
La mulți ani! Ne bucurăm să sărbătorim
împreună, cu cărți frumoase la prețuri
speciale și cu promoții surpriză în
perioada 30 mai-1 iunie în toate
librăriile Humanitas din București și
din țară, precum și pe LibHumanitas,
magazinul nostru online.
Pentru că, așa cum știm noi, cititorii
pasionați, cărțile sunt cele mai
frumoase cadouri, colegii noștri
librari s-au gândit să vă ofere de ziua
voastră câte o recomandare de lectură.
Suntem siguri că părinții voștri, care ne
urmăresc pe Facebook, vă vor transmite
urările librarilor din toate orașele unde
s-au redeschis librăriile Humanitas.
Până ne vom revedea cu toții, cititori,
autori, editori și librari, la lansări
și la ateliere Humanitas Junior, vă
așteptăm la evenimentele noastre
online, ca să vă întâlniți cu Cristian
Presură, Olga Gudynn și Ioana Scoruș!
Echipa Humanitas Junior

CARTEA SĂPTĂMÂNII
„Sunt Galileo Galilei din Pisa. Încă de mic, mintea mi-a fost
cuprinsă de întrebări la care nu se mai gândise nimeni. 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. Dar nu m-am dat bătut. Întotdeauna am știut că numai
cercetând și experimentând putem ajunge la adevăr.“

8+
Traducere de Cristian Negoiță

ALEGEREA LUI MIHNEA
E-BOOKISEALA

Adolescenții Alexander Cold și Nadia se alătură unor
expediţii în Amazon, în Hymalaia și în Kenya cu misiunea
de a documenta existenţa unor ținuturi unde n-a mai
ajuns multă lume până acum. Împreună, cei doi descoperă
deopotrivă secretele unor civilizaţii străvechi şi abisul
inimii omeneşti.
„Trebuie neapărat să ajungeți în Orașul Fiarelor în care au
putut pătrunde doar Alexander și Nadia […] Ai încredere în
tine și pornește în aventură! “ — Mihnea
Trilogia Acvilei și Jaguarului
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Traducere de Patricia Rădulescu

Nu cu multă vreme în urmă, în secolul
XX, oamenii trăiau fără internet,
fără smartphone și fără aplicaţii pe
mobil. Cu toate acestea, 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!
Pagină după pagină, vei face
cunoștinţă cu pionierii aviaţiei, vei
lua parte la descoperirea uimitoarelor
picturi din peștera Lascaux, vei ﬁ
martor la izbucnirea celui de-al
Doilea Război Mondial, vei găsi
alături de oamenii de știinţă structura
moleculei de ADN, vei trăi emoţia
căderii Zidului Berlinului. 18 povești
palpitante despre inteligenţa și curajul
deschizătorilor de drumuri, în care
vei descoperi marile evenimente ale
secolului XX care ne-au schimbat viaţa
pentru totdeauna.
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Traducere de Anca Lăcătuș
și Izabela Manolache

Traducere de Lidia Dumitru

Traducere de Camelia Dinică

ŞTIRI – MARE CONCURS MARE!
Vreau să ﬁu povestitor
la Humanitas Junior!
Ai un copil talentat și creativ, între 10 și 14
ani, căruia îi place mult de tot să scrie? Vrei
să ﬁe povestitor la HumanitasJunior și să-și
vadă creația publicată într-o carte? Atunci
înscrie-l în concurs! Fiecare participant este
invitat să scrie o singură povestire (proză)
pe o temă la alegere (minimum
5 000 de caractere cu spații și maximum
10 000 de caractere cu spații) și să o trimită
pe adresa junior@humanitas.ro.

Juriul format din scriitorii Carmen Tiderle
și Ciprian Măceșaru și traducătoarea Anca
Bărbulescu va alege cei mai buni zece tineri
scriitori, care vor participa împreună la un
proiect editorial de excepție.
Concursul se desfășoară în perioada
18 mai-30 iunie 2020, iar rezultatele se
vor anunța pe 1 august 2020. Pentru mai
multe informații privitoare la înscriere
și la modul de desfășurare a concursului
consultați Regulamentul Oﬁcial care se aﬂă
în #Notes.
Mult succes tuturor!

CĂRŢI PENTRU PĂRINŢI
Î N CURÂND! de la Michael Thompson, autorul bestsellerului internațional Crescându-l pe Cain, o nouă
carte formidabilă care oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări referitoare la cum să creștem un
băiat.
Băiatul meu are 8 ani și e singurul din clasă care nu are o consolă. Mă tem că jocurile electronice creează dependență. Ce
părere aveți? • Jon este în clasa a patra, a fost diagnosticat cu ADHD, iar pentru el școala e un chin. Cum am putea să-l
ajutăm? • Fiii noștri au 9 și 11 ani. Mereu s-au luat la întrecere. Cum îi pot învăța să ﬁe ei înșiși în loc să se compare unul cu
altul? • Când să mă aștept ca ﬁul nostru să arate că înțelege femeile? Deocamdată, la 12 ani, pare un misogin în devenire.
Ar trebui să intervin? Sau doar să sper că îi va trece? • Cum să ne ajutăm ﬁul de 15 ani să-și gestioneze furia?

Traducere de VERONICA SIDON

Iată doar câteva dintre întrebările la care Michael Thompson, psiholog cu o vastă experiență în probleme
familiale, oferă răspunsuri. Soluțiile propuse sunt menite să ajute părinții de băieți – atât copii, cât și adolescenți
– să-și înțeleagă mai bine ﬁii. Scrisă cu umor și pricepere, într-un stil simplu și captivant, Despre băieți abordează
teme de actualitate precum presiunea socială, imaginea despre sine și sexualitatea, ADHD-ul, dar și subiecte
clasice ca prieteniile, relația cu frații/surorile, divorțul părinților, admiterea la facultate etc. Michael Thompson
ne pune la dispoziție o serie de informații neprețuite, sfaturi practice și cunoștințe absolut esențiale care ne vor
ajuta să ne creștem ﬁii în așa fel încât să devină bărbaţi sănătoşi din punct de vedere emoțional și responsabili.
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