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B UCUROŞI
DE REVEDERE?

Dragi prieteni, de sâmbătă, 16 mai,
14 librării Humanitas din București,
Brașov, Sibiu, Cluj, Alba Iulia, Iași,
Galați, Piatra Neamț, Ploiești, Râmnicu
Vâlcea, Oradea și Timișoara vă
așteaptă să le treceți pragul.
În rafturile familiare, pe care le-ați
mângâiat de atâtea ori cu privirea sau
cu vârful degetelor, veți regăsi titlurile
îndrăgite și veți descoperi cărți nounouțe, pe care le veți îndrăgi de acum
încolo.
Pe multe poate că le cunoașteți, căci
le-ați urmărit apariția online în luna
aprilie. Altele vor fi o surpriză.
Ca să îndulcim și mai mult revederea,
cărțile de la Humanitas Junior vor
avea o reducere de 25% între 16 și 29
mai, iar pe 30 mai și 1 iunie pregătim
promoții-surpriză.
Așteptând cu nerăbdare momentul
când vom putea relua lansările și
atelierele, punem la punct regia pentru
evenimente online, în așa fel încât să
putem fi împreună și să ne bucurăm
de cărți!

E-BOOKISEALA

9+
Traducere din engleză de ANCA BĂRBULESCU

De acum puteți citi în variantă ebook
volumul II al seriei Casa de Iarnă!
Înapoi la faimosul hotel din munți
pentru încă o vacanță de vis, Elizabeth
și prietenul ei Freddy sunt hotărâți
să dezlege secretele unor artefacte
ciudate și puternice lăsate aici de
un oaspete excentric. Cu ajutorul
acestora, malefica Gracella Hibernal
ar putea încerca din nou să distrugă
hotelul și familia lui Elizabeth. Ca s-o
oprească, cei doi prieteni iau urma
unui șir de indicii misterioase scrise
codat în blazonul Casei de Iarnă.
Odată descifrate, acestea îi conduc
tocmai în subsolul hotelului, unde se
întretaie vechi și misterioase tuneluri
închise de zeci de ani, unde s-au
activat puteri nebănuite.

CARTEA SĂPTĂMÂNII
Puţine cărţi s-au bucurat vreodată de o faimă mai mare
decât 1001 de nopţi, un adevărat triumf al imaginaţiei
omenești! Publicată la mijlocul secolului trecut, această
primă adaptare românească pentru copii a fermecat
pentru totdeauna generaţii de tineri cititori și, fără
îndoială, va continua să o facă multă vreme acum
încolo. De la peripeţiile lui Aladin, stăpânul lămpii
fermecate, la epopeea lui Sindbad marinarul și de la
năzdrăvăniile lui Ali Baba și ale celor patruzeci de hoţi
la isprăvile lui Harun al-Rașid, califul-califilor, basmele
arabe zugrăvesc lumi fără seamăn, neîntrecute în
frumuseţe și farmec.
Acest al doilea volum, cu ilustrațiile
Anei Alfianu, încheie miniseria
nemuritoarelor basmele arabe.
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READERS’ PICK
Faceți cunoștință cu Oliver – Oli pentru
prieteni –, o râmă nostimă cu ochelari
roșii, mare amatoare de călătorii și de visat
cu ochii deschiși. Pentru că își dorește din
toate puterile să vadă ce se află dincolo
de Dealul Plopilor, unde trăiește de când
se știe, Oli are parte de aventura vieții
lui: ajunge, cum necum, într-o grădină
magică, descoperă cum se leagă între ele
toate lucrurile din natură, înțelege de ce
fructele și legumele au puteri miraculoase
și sunt cei mai grozavi supereroi, se luptă
cu un dușman de temut și, mai cu seamă,
își face o mulțime de prieteni.
Aventurile râmei Oli, acum într-o ediție
nouă, îndelung dichisită, este o poveste
frumoasă despre prietenie, înțelepciune și
curaj, din care aflăm că nimeni nu-i prea
mic pentru vise mari și că, dacă îți dorești
cu adevărat, poți!
Fiecare carte vândută va ajuta la
amenajarea unui atelier de artă în
cadrul secțiilor de oncologie ale
spitalelor de copii din București.
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ŞTIRI
l Humanitas Junior are canal de YouTube.
Veți găsi acolo o mulțime de lucruri
interesante, de la trailere de cărți la clipuri
cu cei mai îndrăgiți autori și ilustratori
Humanitas Junior.

talentați care vor primi câte un exemplar
din cartea Aventurile râmei Oli cu
autograful autoarei: Emma Ursu-Vlagea,
Maria Călin, Augustin Nicula, Denisa AnaMaria Sfetcu, Andreea Tărâță, Elena Pantea.

l Concursul de desene Oli este călător
la Humanitas Junior și-a desemnat
câștigătorii. Le mulțumim tuturor
participanților pentru minunatele desene
trimise și îi felicităm pe cei șase copii

l Luni, 18 mai, pe pagina de Facebook
Humanitas Junior începe un nou concurs
dedicat celor cu vârsta cuprinsă între 10 și
14 ani. Nu ratați înscrierea!

BESTSELLERS 2-5 ani

„Acțiunea palpitantă și personajele
puternice ne fac să dăm cu înfrigurare
paginile cărții ca să rezolvăm întreg
puzzle-ul care este acest roman, în
vreme ce îl așteptăm nerăbdători pe
următorul.“ – Booklist

CĂRŢI PENTRU PĂRINŢI
NOU! de la Steve Biddulph, autorul bestsellerurilor internaționale Cum să ne creștem fetele și Cum să ne
creștem băieții.
Să crești o fată este o provocare. În ziua de azi – mai mult ca oricând – există numeroși factori care răpesc
ani buni din copilăria unei fete și o pot transforma într-o adolescentă și, ulterior, într-o femeie neîmplinită
și nefericită. Internetul, mass-media și întreg mediul înconjurător au o influență decisivă asupra copiilor și
le pot distruge viața dacă părinții nu sunt pregătiți să-i protejeze. Această carte propune 10 elemente-cheie,
testate pe sute de părinți din întreaga lume, care te vor ajuta să le oferi fiicei tale șansa să crească în siguranță
și să pornească cu bine în viață.
Renumitul psiholog Steve Biddulph oferă în acest volum excepțional nu doar informații prețioase, ci și o
experiență interactivă. Întrebările și testele te vor ajuta să identifici ce este unic la familia ta și la fiica ta, ca să
o poți ajuta să să-ți găsească rostul în viață.
Traducere din engleză de LAURA FRUNZĂ
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