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PREMIERĂ Dragi juniori,

Toamna a adus cu ea o mulțime de vești bune, pe care ne grăbim să le împărtășim cu voi. 
Și pentru că o imagine face cât o mie de cuvinte, ne-am gândit ca, pentru acest număr al 
revistei Humanitas Junior, să punem la cale un fel de album foto cu lucrurile frumoase care 
ne bucură și ne fac zilele mai vesele. 
De pildă, câteva librării s-au îmbrăcat în haine noi: avem o vitrină nou-nouță și atrăgătoare 
la Librăria Humanitas de la Cișmigiu…

…și alta la Libraria Humanitas Magheru

Nici librăriile din țară nu s-au lăsat mai 
prejos și vă așteaptă pe toți cu vitrine 
îndelung dichisite și rafturi bine garnisite. 
Le mulțumim colegilor noștri de la 
librăriile Humanitas din Alba-Iulia, Brașov, 
București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Oradea, 
Piatra Neamț, Ploiești, Râmnicu Vâlcea și Librăria Humanitas Oradea rămâne 

în topul preferințelor cititorilor mari și mici.

O plimbare prin centrul Sibiului duce negreșit la Librăria Humanitas, 
unde veți găsi cele mai frumoase cărți pentru copii. Humanitas Junior, desigur :-))

Nici librăriile din Moldova nu se lasă mai prejos: la Iași și la Piatra Neamț colegii noștri vă așteaptă cu  cele mai grozave titluri 
Humanitas Junior.

Sibiu pentru că iubesc cărțile Humanitas 
Junior. Dacă le veți călca pragul, veți face 
cunoștință cu niște oameni extraordinari, 
încântați să vă recomande cele mai bune 
cărți. 

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. Puteți urmări traseele librăriei pe pagina de  Facebook Librăria Humanitas Cartea pe roți.

13+
Traducere de Ianina Marinescu

Suntem superfericiți că, în sfârșit, după 
doi ani de așteptări, a avut loc premiera 
fi lmului Enola Holmes, ecranizarea 
romanului Cazul marchizului dispărut 
(Humanitas Junior, 2018), primul 
volum al seriei Enigmele Enolei Holmes 
de Nancy Springer. 
Filmul a făcut și continuă să facă 
senzație, fi ind deja o portavoce a fetelor 
puternice și independente, care își 
găsesc propriul drum în viață. Nu-i 
de mirare că a început să se vorbească 
despre o continuare! Vă asigurăm 
că volumul al doilea al seriei, Cazul 
doamnei stângace, numai bun de 
ecranizat, între noi fi e vorba, e și mai 
palpitant! Ne pregătim să îl publicăm 
anul viitor.

Până atunci, vă semnalăm o recenzie 
exceletă a fi lmului semnată de Tudor-
Costin Sicomaș și publicată pe 
fi lme-cărți.ro, care dă un verdict cum 
nu se poate mai bun ecranizării:
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„Enola Holmes folosește detectivul 
britanic și lumea sa doar ca pretext și 
ca background, căci reușește să impună 
publicului un alt personaj poate chiar 
la fel de fascinant ca Sherlock – sora 
lui cu mult mai mică, Enola. Inevitabil, 
crescând într-o familie în care IQ-
ul depășește cu mult norma, cu un 
frate detectiv, un altul diplomat și 
politician strălucit (Mycroft Holmes) 
și o mamă pasionată de mistere, de 
chimie, de fabricarea explozibilului 
și de puzzle-uri nenumărate, cum 
altfel putea crește un copil decât 
devenind un nou membru cu apetit 
uriaș pentru rezolvarea enigmelor și 
pentru salvarea celor mai mult sau mai 
puțin nevinovați? Așadar, pot afi rma 
liniștit că Enola Holmes poate deveni 
un succes de public destul de însemnat, 
mai ales pentru segmentul de public 
tânăr și adolescent, dar cu siguranță 
nu va fi  trecut cu vedere nici de adulții 
care și-au păstrat în sufl et acea fărâmă 
atât de importantă a copilăriei lor și a 
entuziasmului specifi c acelei vârste“.

Ca să vă facem curioși să citiți Cazul 
marchizului dispărut, îi copiem mai jos 
începutul…
Pași grei răsunau în urma mea.

…și sfârșitul
Știe că, potrivit codului secret al fl orilor, un 
trandafi r de orice fel înseamnă iubire.



RESURSE EDUCAŢIONALE
Cu puțin înainte de începerea noului an școlar, mai mulți părinți de 
juniori ne-au rugat să le sugerăm câteva cărți de literatură sau cu con-
ținut enciclopedic potrivite fiecărei vârste. Bucuroși să fim de ajutor, 

am întocmit o listă de lectură care sperăm să răspundă nevoilor celor 
mici și celor mari. Le găsiți în toate lanțurile de librării din București 
și din țară și în magazinele online.

CĂRŢI DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ

CĂRŢI DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI

CĂRŢI DE LITERATURĂ

CĂRŢI DE ŞTIINŢELE NATURII

CĂRŢI DE ISTORIE

CĂRŢI DE GEOGRAFIE

Jeanne Bendick, Galileo Galilei și 
începuturile astronomiei moderne
 8+ ani

Chris Wormell, Raman Prinja,  
Planetarium
9+ ani

Cristian Presură, Ana Alfianu,  
O călătorie prin univers.  
Astrofizica povestită
 10+ ani

Stephen și Lucy Hawking,  
Descifrarea Universului
 9+ ani

Jeanne Bendick, Arhimede și 
începuturile științei
 8+ ani

Nikolai Nosov,  
Aventurile lui 
Habarnam și ale 
prietenilor săi
 5+ ani

Nikolai Nosov,  
Noile aventuri  
ale lui Habarnam  
5+ ani

Gianni Rodari,  
Aventurile lui Cepelică
 5+ ani

Ana Blandiana, 
Întoarcerea lui Arpagic
 5+ ani

Adrian Oprescu,  
Tomi
 7+ ani

Jutta Richter
Să nu vinzi înger păzitor!
9+ ani

Charles Darwin, Sabina Radeva, 
Originea speciilor
 6+ ani

Jeanne Bendick, Herodot și 
începuturile istoriei
 8+ ani

David Polonsky, Ari Folman, 
Jurnalul Annei Frank (adaptare 
grafică)
 8+ ani

Neagu Djuvara, Radu Oltean, 
Cum s-a născut poporul român
7+ ani

Richard Wilkinson, Jo Nelson, 
Historium
 9+ ani

Neagu Djuvara, Radu Oltean,  
De la Vlad Țepeș la Dracula 
vampirul
7+ ani

Peter Goes, Timeline.  
O călătorie prin istoria lumii
 9+ ani

Neagu Djuvara, Radu Oltean, 
Mircea cel Mare și luptele sale cu 
turcii
 7+ ani

Hendrik Willem van Loon, 
Istoria omenirii
 10+ ani

Aleksandra și Daniel Mizieliński, 
Hărți
 6+ ani

Katie Scott, Povestea vieții. 
Evoluția
 7+ ani

Page Tsou, De la mic la mare. 
Atlasul minunilor lumii
 6+ ani

Fabien Grolleau, Jérémie Royer, 
Darwin. Expediția pe Beagle
 9+ ani

Page Tsou, De la Pământ la stele. 
Atlasul superlativelor lumii
 6+ ani

Katie Scott, Jenny Broom, 
Animalium
9+ ani

Aleksandra și Daniel Mizieliński, 
Sub pământ. Sub ape
 6+ ani

Chris Wormell, Lily Murray, 
Dinosaurium
 9+ ani

Jeanne Bendick, Galen si 
începuturile medicinei
 8+ ani

James Brown, Richard Platt, 
Cartea marilor descoperiri
 9+ ani
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30 DE BIBLIOTECI HUMANITAS JUNIOR ÎN 30 DE ŞCOLI

CĂRŢI PENTRU PĂRINŢI
„O poveste onestă, optimistă, plină de speranță, care te va emoționa.“ (OK!)

Să fii mamă e o experiență incredibilă care schimbă felul în care arăți, gândești și simți. Devii mai puternică, mai 
protectoare, mai iubitoare. Dar este totodată și o provocare fizică, mentală, emoțională. Mamă fericită, copil fericit nu 
e o carte despre cum să ai o familie perfectă, ci e o relatare sincerã, plină de căldură și foarte personală despre 
experiența de părinte. Cu o sinceritate dezarmantă, autoarea își împărtășește aventura de a fi mamă în zilele noastre 
– când e atât de ușor să te simți judecată, nesigură pe tine și copleșită de sfaturile celor din jur – și te încurajează să ai 
încredere în tine și în deciziile pe care le iei.

„Fiecare copil e diferit. De asta nu cred că există o strategie sau o metodă bună la toate, indiferent cât de atrăgătoare 
poate părea ideea. Cel mai bine e să aduni toate sfaturile laolaltă, să cercetezi de una singură, iar apoi să le laşi cât 
colo pe toate şi să găseşti o modalitate potrivită pentru tine şi familia ta.“ (Giovanna FLETCHER)

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.

DIN NOU LA ŞCOALĂ!

Darius Andrei Ailoae Edy Roman Briana Mușat

În grădinița noastră am amenajat o sală pentru 
diverse activități. O mică bibliotecă și un colț 
de lectură sunt atât de necesare pentru cei mici! 
De-abia așteptăm să ne bucurăm împreună cu 
ei de cărțile primite de la Humanitas Junior! 
— Bianca-Alexandra Kovacs, educatoare, 
Grădinița cu program prelungit nr. 22 din 
Brașov.

 Cărțile de la Humanitas Junior au ajuns la noi, 
la Școala gimnazială Voetin / Sihlea. O bucurie! 
Deja copiii – Georgiana, Mario, Alin, Silviu și 
Florin – au hotărât ce lecturăm la orele noastre 
de opțional! Aveam în bibliotecă doar 30 de cărți 
cumpărate anul trecut de noi. Ne străduim să 
schimbăm lucrul acesta, de aceea concursul a 
fost o ocazie minunată. Școala se află într-o zonă 
ușor defavorizată, încerc totuși să-i conduc pe 
copii spre lectură indiferent de situație. — Alina 
Soricu, cadru didactic, Școala gimnazială 
Voetin, Sihlea, județul Vrancea.

Campania Back to School s-a încheiat de curând și vă mulțumim vouă, 
tuturor juniorilor, care ați participat în număr atât de mare și ne-ați 
transmis mesajele voastre. Suntem foarte fericiți că împreună am 

ajuns să formăm o comunitate atât de strânsă de prieteni ai cărților 
bune. Îi felicităm pe câștigători și sperăm că ghiozanele de la  
Koh-I-Noor îi vor însoți multă vreme la școală.


