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Pentru
prima oară
în limba
română
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Traducere de Gabriela Russo

Traducere de Maria Rizoiu

Dragi juniori,
Avem o veste extraordinară de la
creatorii seriei George și cheia secretă
a Universului. 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.
Descifrarea Universului, volumul care
încheie îndrăgita serie, îți povestește
tot ce trebuie să știi despre călătoria
în spațiu și călătoria în timp, despre
Big Bang și expansiunea Universului,
despre roboți și inteligența artiﬁcială.
Genial ilustrat și plin date fascinante,
Descifrarea Universului, este o antologie
cuprinzătoare a celor mai recente și
mai interesante informații științiﬁce
despre Univers.
„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

E-BOOKISEALA

Credeaţi că aventurile lui Habarnam şi ale
prietenilor săi s-au terminat după ce prichindeii au
ajuns pe Lună? Nici vorbă!
Locuitorii din Oraşul Florilor o iau de la capăt! De
data asta, sunt cu toţii cum nu se poate mai hotărâţi
să-i găsească lui Habarnam cel neîntrecut la pozne
ceva de făcut, doar-doar nu-i va mai încurca pe
ceilalţi. Dar Habarnam nu se lasă cu una, cu două şi
face ce ştie el mai bine: se apucă să dreseze broaşte
ca să-şi deschidă un parc acvatic, dă buzna pe scenă
în toiul unui spectacol de teatru, îl uită pe prietenul
lui, Gogoaşă, în roată la bâlci, îşi construieşte o
bicicletă cu roţi pătrate şi câte şi mai câte. Norocul
lui că scapă de ﬁecare dată din încurcături şi norocul
nostru că avem încă o carte plină de peripeţii de
citit!

CARTEA SĂPTĂMÂNII
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Ilustrații de Andreea Daniela Olaru

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. Așa s-a născut
Aventuri în Țara lui Strolyx, o carte
frumoasă și amuzantă, de citit (și de
desenat) împreună cu părinții.
Ați auzit vreodată de strolycși? Nu? Ei
bine, sunt niște creaturi tare misterioase.
Au o blană pufoasă ca a urşilor polari, își

schimbă culoarea când te aștepți mai puțin
și se hrănesc cu lere, micole, bezuți și alte
poame nemaivăzute. Dar nu ăsta este cel
mai ciudat lucru. Mai de mirare este că
niciun locuitor al Țării lui Strolyx nu știe
ce-i bucuria ori tristețea și nici râsul sau
plânsul.
Noroc cu Mira și Hak, doi copii de vârsta ta,
care ajung în acest ținut de basm și, după
multe aventuri, îi învață pe strolycși un
curcubeu de emoții.

ALEGEREA LUI MIHNEA
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Traducere de Maria Rizoiu

În așteptarea celui de-al șaptelea
volum al mult iubitei serii „George“,
cel care încheie cu adevărat aventurile
intergalactice ale lui George și Annie,
vă puteți bucura de George și corabia
timpului în variantă digitală.
După o mulțime de aventuri
incredibile, George, aﬂat la bordul
navei spațiale Artemis, reușește în
sfârșit să se întoarcă pe Pământ. Însă
de îndată ce aterizează observă că,
în lipsa lui, lucrurile se schimbaseră
dramatic. Suntem în anul 2081, iar în
locul orașului în care crescuse alături
de Annie acum se găsește un ținut
arid, unde copiii se plimbă însoțiți de
roboți inteligenți. Ba mai mult, nimeni
nu vrea să vorbească despre planeta
Pământ, așa cum o știa el. Va reuși oare
George să aﬂe cine se găsește în spatele
acestei noi lumi înainte să ﬁe prea
târziu?

E interesant să aﬂăm mai multe despre
descoperirile care ne fac viața de zi cu zi
mai ușoară și mai plăcută: hârtia, tiparul,
electricitatea, frigiderul, telefonul, televizorul
și, nu în ultimul rând, internetul. Fără hârtie
și tipar nu am ﬁ avut cărți, și atunci cum
ar ﬁ ajuns la noi poveștile scriitorilor? Fără
internet, cum am putea noi, milioane de copii
și adulți să comunicăm între noi? Cartea
marilor descoperiri este o carte pe care trebuie
s-o citim împreună cu părinții noștri pentru a
înțelege cât mai bine și invențiile mai serioase
precum electricitatea, cipul electronic și
inteligența artiﬁcială. Voi la ce invenție nu ați
putea renunța niciodată?
Mihnea
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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 Humanitas Junior 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
„Primele şase săptămâni de după naştere sunt printre cele mai fericite pe care le vei trăi, dar şi cele mai diﬁcile.
Nimic nu te poate pregăti pentru lipsa de somn, plâns, dragoste și confuzie. Aceste prime şase săptămâni sunt
temelia vieţii tale de părinte fericit, sigur pe sine şi cu o gândire pozitivă.“
Cathryn Curtin, moașă
„Cath Curtin este un adevărat guru pentru proaspeții părinți. O voce liniștitoare, o mână catifelată și un tezaur
de cunoștințe despre cea mai uluitoare și mai plină de neliniști perioadă din viața noastră, cea de după nașterea
primului copil.“
Rebecca Judd

Traducere de Ioana-Raluca Flangea

„Nu există vreun lucru pe care Cath Curtin să nu îl ştie despre bebeluşi. Experienţa şi calda ei îndrumare îți vor
face minunată viaţa de părinte.“
Rebecca Maddern
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