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NE-AM ÎNTORS
şi
ŞTIM CE-AŢI CITIT ASTĂ-VARĂ!
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NOILE AVENTURI
ALE LUI HABARNAM
5+

Traducere de Gabriela Russo / Ilustrații de A. Borisenko

Noile aventuri ale lui Habarnam, scrisă
de nepotul lui Nikolai Nosov, mi s-a
părut fantastică. Mi-a plăcut foarte
mult că I.P. Nosov continuă peripețiile
lui Habarnam din Orașul Florilor.
Dar și mai mult mi-au plăcut
ilustrațiile și bineînțeles că am creat și
eu un personaj. – Mihnea

În numărul de azi, topul 10
al celor mai citite apariții editoriale Humanitas Junior din 2020
Dragi juniori, ne-am întors din vacanță înviorați, împrospătați și mai pregătiți ca oricând
pentru o toamnă a surprizelor. Anul acesta – un an ca niciun altul până acum – a fost și
pentru noi, și pentru voi plin de provocări. Cu ajutorul vostru neprețuit, precum și cu
ajutorul părinților, bunicilor, profesorilor și educatorilor care v-au îndrumat către cărțile
noastre, le-am făcut față cu bine. Pe scurt, ne-ați dovedit că ne sunteți prieteni buni și
vă mulțumim că, în ciuda a orice, ați continuat să cumpărați, să citiți și să iubiți cărțile
Humanitas Junior.
Datorită vouă, în ultimele șase luni am organizat cele mai grozave concursuri, amintim
doar Vreau să ﬁu ilustrator la Humanitas Junior! și Vreau să ﬁu povestitor la Humanitas Junior!,
care vor da naștere împreună celui mai surprinzător proiect editorial din această toamnă;
am continuat să ne publicăm revista online, cu multe vizualizări; am reușit să punem pe
piață cele mai interesnte titluri noi; am izbutit să ducem la bun sfârșit campania 30 de
biblioteci în 30 de școli desfășurată cu ocazia anului aniversar Humanitas și câte și mai câte!
Nu i-am uitat din lista noastră de prieteni, care se mărește pe zi ce trece, nici pe bloggerii,
vloggerii, youtuberii, instagrammerii, librarii, pe scurt, pe cei care au scris sau au povestit
cu atâta entuziasm despre cărțile noastre. Vă suntem recunoscători că faceți parte din viața
noastră și ne bucurăm să vă avem aproape pe toți. Iar în acest număr vă dăm cuvântul.
Echipa HUMANITAS Junior
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DESCIFRAREA
UNIVERSULUI

10+
Ilustrații de Jan Bielecki / Traducere de Maria Rizoiu

9

E TIMPUL
SĂ MERGI LA
GRĂDINIŢĂ

În general eu recomand tinerilor – și
tuturor oamenilor – să citească, nu numai
să se uite pe internet, nu numai să se uite
pe YouTube. Toate lucrurile acestea sunt
bune, pentru că poți să aﬂi foarte multe
lucruri interesante. Avantajul însă, când
citești o carte, este că încerci să-ți explici cu
mintea ta. Și când îți explici cu mintea ta,
construiești acel univers.
Cristian Presură

3+

Traducere de Luiza Săvescu / Ilustrații de Ola Krzanowska

14 povestioare despre situații anume
care pot ﬁ întâlnite la grădiniță, de
exemplu când copilul nu vrea să se
îmbrace conform anotimpului, sau
când băieții au preocupări pe care
oamenii le consideră de „fete“, sau
când un copil se teme de monstrul
de sub pat la somn, sau când o fetiță
este foarte plângăcioasă, sau despre
întârziați sau lăudăroși (...). Sunt
povești vindecătoare care pot ﬁ
folosite și punctual în anumite situații:
de exemplu pentru a-l convinge pe
cel mic să vă spună și lucrurile rele
petrecute la grădiniță sau pentru
atunci când copilul nu vrea să împartă
sau nu vrea deloc să meargă la
grădiniță. – Laura Frunză

Chiar dacă mai e puțin până se
termină vacanță, mulți părinți simt
deja alături de cei mici emoția unui
nou început. Cartea Annei Sojka, o
colecție de povești minunat ilustrate,
cuprinde cele mai des întâlnite situații
cu care se confruntă cei mici atunci
când trec pragul grădiniței și încep
să descopere o lume cu totul și cu
totul nouă. – Ligia, La petite bouffe,
Cotroceni

Puţini autori reuşesc mai bine să te plimbe
prin văile sinuoase ale curiozităţii precum
Stephen şi Lucy Hawking. Selecţia de
subiecte din Descifrarea Universului este
pur şi simplu ameţitoare. Subiecte foarte
diverse, abordate clar, luminos, cu siguranţa
autorilor care ştiu şi simt potenţialul
fascinant al temelor pe care le livrează,
potenţial care este în sine suﬁcient, care nu
are nevoie de pampoane şi proptele pentru
a te prinde în gravitaţia lui. Ceea ce mie mi
se pare minunat şi remarcabil este faptul
că marele taine ale lumii nu sunt abordate
fals ludic şi infantilizant. Sunt abordate cu
curaj şi claritate, cu încredere deplină în
mintea tânără de la capătul textului (a nu

se înțelege că doar minţile foarte tinere ar
putea gusta cartea; Descifrarea Universului
este o delicatesă pentru toată lumea, care
vine să completeze minunăţiile din colecţia
pentru ştiinţă pentru cei mari a editurii
Humanitas). Revenind, mai subliniez o dată
faptul că minunatul volum coordonat de
cei doi Hawking nu-şi ia nicio clipă de sus
micii cititori. Putem desigur vorbi despre
spaţiu şi timp, multivers, viaţa în spaţiu şi
extratereştri, dar puţini şi-ar imagina că poţi
aborda cu copiii subiecte care par apanajul
exclusiv al seminariilor universitare: etica
algoritmilor sau conﬂictul identităţilor pe
Internet. Nu există pedagogie adevărată fără
încredere profundă în copil, în capacitatea
lui de a învăţa, de a se preta ameliorării,
formării. Iar această încredere, combinată
cu alegerea tonului şi nivelului adecvat al
explicaţiei, face ca absolut niciun subiect să
nu ﬁe inabordabil.
O mai spun o dată, cu deplină convingere
şi entuziasm: Descifrarea Universului este
un volum remarcabil, pe care îl vreţi în
biblioteca micului vostru şcolar.
Doru Căstăian
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AVENTURILE
RÂMEI OLI

POVEŞTI
CA SĂ TE IUBEŞTI
MAI MULT
5

Povești ca să te iubești mai mult este o carte cu povestioare
de dezvoltare personală pentru copii. Unele dintre ele
probabil că le veți recunoaște, au circulat sub diverse
forme în rețelele de socializare. Însă ce e deosebit la
cartea asta e că după ﬁecare istorioară ai și concluzia
si câteva sfaturi practice despre cum să aplici cele
învățate. Mi se pare un material foarte util pentru copiii
de orice vârstă. – Laura Frunză

6+

Traducere de Raluca Popescu / Ilustrații de Raquel Díaz Reguera

8
6+

SECRETELE CASEI
DE IARNĂ

Volumul Olgăi Gudynn este printre
cele care ar trebui cel mai mult să ﬁe
recomandate în aceste zile, pentru
că discută despre viruși nepoftiți,
strănuturi și felul în care le putem
preveni și combate, iar una dintre
metodele cele mai adecvate este aceea
de a avea o viață sănătoasă. Desigur, în
centrul poveștii este simpatica râmă Oli
(sau Oliver), care relatează informații
despre istoria și evoluția râmelor, dar și
aventurile sale prin Grădina Magică și
Creșa Legumelor. – Jovi Ene

4

1001 DE NOPŢI
vol. 2

Săptămâna trecută am citit Casa de Iarnă, de Ben
Guterson. Și pentru că a fost cea mai frumoasă carte pe
care am citit-o anul acesta, nu am putut rata al doilea
volum, Secretele Casei de Iarnă. În al doilea volum
Gracella se reîntoarce alături de falsa doamnă Vesper
și nepoata ei, Elana, cu care are de gând să distrugă
Casa de Iarnă. O să vă las pe voi să descoperiți alături
de Elizabeth pasajele secrete din Casa de Iarnă. Vă mai
spun doar un lucru: unul dintre pasaje dă în bucătăria
de dulciuri! Sper ca Anca Bărbulescu să traducă cât
mai curând ultimul volum al trilogiei.
Mihnea

9+

Traducere de Anca Bărbulescu /Ilustrații Chloe Bristol

Secretele Casei de Iarnă continuă în același
stil viu, alert și captivant, plin de suspans si
mister, povestea începută în Casa de Iarnă,
primul volum al acestei minunate serii
pentru copii și nu numai. Pentru mine a fost
o încântare s-o citesc si să mă pierd în lumea
ei fermecătoare. — Oli

10+

10

AVENTURI ÎN
ŢARA LUI STROLYX

Mi-au venit cărțile pentru copii de la
Humanitas Junior, din cele de caremi fac provizii la început de vară,
caci ele duc deseori mai departe și
mai cu folos decât unele cărți pentru
oameni mari. Deocamdată le-am pus
pe iarbă și mă minunez de cât sunt
de frumoase. 1001 de nopți vol.1 e
pentru a treia oară la mine, căci o tot
fac cadou. Mă tem să nu pățesc la fel
și cu volumul al doilea.
Ioana Nicolaie

7

LOCUL MAGIC

8+

Traducere de Maria Rizoiu

Locul magic, de Chris Wormell,
nu este doar o carte de aventuri
la fel ca multe alte titluri pentru
pentru cei mici. Eroina acestei cărți,
Clementine, este o fetiță curajoasă, cu
imaginație, care împreună cu cel mai
bun prieten, motanul Gilbert, începe
una dintre cele mai incredibile
aventuri, în căutarea lui «acasă»,
care rămâne de cele mai multe ori în
suﬂetul nostru. — Ramona, Librăria
Humanitas Galați

Ilustrații de Andreea Daniela Olaru

Strolycșii sunt așadar niște făpturi cu
înfățișare neobișnuită, care mănâncă lucruri
negăsite în alte părți ale lumii, dar cea mai
ciudată caracteristică a lor este aceea că nu
cunosc emoțiile, nu știu să le deﬁnească și
nici să le trăiască așa cum trebuie. Atunci
când în lumea lor ajung doi copii, aceștia
primesc sarcina de a-i învăța totul despre
principalele emoții, pozitive sau negative –
supărarea și furia, bucuria și fericirea, frica și
spaima, jena și rușinea. – Jovi Ene

Ioana Scoruș se folosește de îndelungata ei
experiență de psihoterapeut pentru copii
și adolescenți și o convertește cu ajutorul
talentului scriitoricesc într-o carte despre
emoții. Era nevoie de o astfel de carte, în care
să se regăsească atât părinții, cât și copiii.
O îmbinare foarte utilă de poveste, sfaturi,
sugestii de jocuri și momente de reﬂecție,
toate susținute graﬁc de culoarea și desenele
foarte sugestive ale Andreei Daniela Olaru.
Nona Rapotan

Această delicată şi încântătoare aventură
în lumea emoţiilor are o arhitectură
spectaculoasă, din care se desprind paginiﬂuture şi pagini-buburuză, şoricei care,
număraţi, uită să se mai teamă de-un fulger,
ceşcuţe de lapte şi supărări trecătoare ca
norii, oglinzi care ţi se aşază în faţă şi te
invită să-ţi faci singur portretul, prinzând,
într-un colţ, şi zâmbetul unui părinte care-şi
înţelege mai bine menirea.
Mihaela Nicolae

3

MINCIUNA

ADEVĂRUL

Patricia Lidia
Bun venit în lumea mea!
Pentru mine, acest roman de adolescenți
[Minciuna] este mai puțin despre
îndrăgosteală și mai mult despre pericolele
ascunse ale lumii virtuale și despre
încrederea pe care copiii trebuie să o aibă
în părinți – singurii care îi pot ajuta când
lucrurile o iau razna și cei care îi vor susține
necondiționat, indiferent dacă le convin
deciziile pe care le iau copiii sau nu. […]
Dincolo de un ﬁr narativ ușor și o lectură
ușoară, subiectul abordat este extrem de bine
centrat. – Patricia Lidia

16+

Când am primit Adevărul și Minciuna mi-am
amintit de cărțile adolescenței, de cărțile care
mi-au deschis apetitul pentru lectură.
booksmeanpower

[Citind Adevărul] fost interesant să urmăresc
cum Éric se chinuia să se descurce cu puțini
bani, căutând joburi și dându-și cu adevărat
silința, urmând calea grea, când putea să cadă
în capcanele lumii lui Ben, prietenul lui cel
mai bun. – Andreea

Citind Minciuna asta am ajuns să-mi pun
niște întrebări legate de toleranța noastră
la greșelile celorlalți: cât și cum iertăm?
până unde mergem cu înțelegerea față de
contextul în care a greșit celălalt? cât de mult
contează circumstanțele atenuante (mediu,
anturaj, educație, societate) atunci când vine
vorba de o greșeală foarte gravă?
Laura Frunză

Minciuna este și un roman educativ. Nu
numai datorită mesajelor ce invită la un
dialog autentic între părinte și copil sau la
toleranţa faţă de cei care sunt consideraţi o
marea ameninţare la adresa unei societăţi
sigure, stabile; Care Santos are și meritul de
a-i ispiti pe adolescenţi să caute unul dintre
cele mai bune romane despre maturizare.
Este vorba despre clasicul De veghe în lanul
de secară. […] Adolescentul neînţeles al lui
Salinger este nemuritor. El călătorește în
timp și devine salvatorul unor adolescenţi
dintr-o generaţie acuzată de prea multe ori
de superﬁcialitate și de acea dependenţă de
tehnologie. – Adriana Gionea

Cea mai recenzată carte a verii

Mecklenfeld rocks!
Mădălina Păun

8+
Ilustrații de Joanna Bucur

Nu mi se pare puțin lucru să reușești o
poveste care să îți spună că atunci când poți
lua o decizie este bine să te gândești și la cei
de lângă tine. – Daniel

Cititori feroce by Kruppa M.

E o carte de la care se pot discuta nişte
principii de viaţă sănătoasă, iar cei mici sigur
vor ﬁ atraşi de ea, pentru că are un design
foarte plăcut şi multe ilustraţii atrăgătoare,
realizate de Joanna Bucur. Nu mai zic că are şi
pitici în ea şi tot felul de alte ﬁinţe fantastice
atât de frumos descrise de K.J. Mecklenfeld…
O splendoare de carte. Să tot citeşti astfel de
romane pentru copii. – Constantin Piștea

Ana Alfianu
8+
Tue, uriaşul de gheaţă

Volumul își îndeamnă cititorii să aprecieze
ceea ce au și să își aleagă prietenii nu în
funcție de aparențe, ci de cum le dictează
inima. – Elena’s Bookshelf

Suspansul regăsit în carte chiar m-a luat
pe nepregătite! Gașca de ucenici este
fenomenală, iar aventurile și prietenia lor
au făcut cartea mai bună! Să vă mai zic de
ilustrații? Nu cred că e nevoie!
ade_and_books
Copacul lecturii

După ce am terminat de citit, am ajuns la
concluzia că e o carte plină de magie. E scrisă
având ca bază virtuțile care într-un ﬁnal ne
vor salva de la dispariție – bunătatea, iubirea,
prietenia.

Mi-a plăcut cartea atât de tare, încât am
stat până la ora patru dimineața să o citesc
și o declar una dintre cele mai bune cărți
destinate copiilor. (Am înțeles de ce o lăuda
sora mea! – Laura

Între paginile cărții se odihnește o poveste
nemuritoare, plină de magie, acțiune și lecții
importante. Sună foarte bine, nu?
booksmeanpower

Despre cărțile minunatei K.J. Mecklenfeld
pot spune că își merită laudele.
star.reader1

Carmen Tiderle
Fabrica de lipici

6+

Ilustrații de Petridean

Pentru a doua oară la Humanitas
Junior, Carmen Tiderle și Vali Petridean
vă vor lua prin surprindere cu un
volum nu doar incitant și amuzant, ci
și… multimedia! Și asta nu e singura
surpriză!

ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ
LA HUMANITAS JUNIOR
După ce ne-a fermecat iremediabil cu minunata
poveste Val și Cetatea Suﬂetelor, Ana Alﬁanu
revine cu o nouă și îndelung așteptată carte,
Tue, uriașul de gheață. Veți ﬁ încântați să
redescoperiți scriitura magică a autoarei însoțită
de ilustrații care trezesc emoții vii.

Ben Guterson
Misterele de la
Casa de Iarnă

Traducere de Anca Bărbulescu /Ilustrații Chloe Bristol

Misterele de la Casa de
Iarnă, volumul care
încheie seria scrisă de Ben
Guterson și care oferă
răspunsuri la toate tainele
ce înconjoară de peste o
sută de ani cel mai faimos
hotel din lume, vă va ține
cu suﬂetul la gură de la
început până la sfârșit.

9+

13+
Traducere de Ianina Marinescu

Ecranizarea seriei „Enigmele Enolei Holmes“
de Nancy Springer, al cărei prim volum,
„Cazul marchizului dispărut“, a apărut la
Humanitas Junior, îi are drept protagoniști
pe Millie Bobby Brown, Sam Claﬂin, Henry
Cavill și Helena Bonham-Carter.

© Netﬂix 2020. Used with permisson.

Puteți urmări trailerul oﬁcial al ﬁlmului
„Enola Holmes“, care va ﬁ difuzat în 23
septembrie pe Netﬂix, pe pagina noastră de
Facebook.
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