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Cristian Presură
O călătorie prin univers:
astrofi zica povestită
Ilustrații de ANA ALFIANU
ediție cartonată, 24x33 cm, 98 pp., 57 lei

O călătorie prin univers: astrofi zica povestită spune cea mai grozavă poveste din câte s-au 
spus vreodată: aceea a universului și a oamenilor care au visat dintotdeauna să-i descifreze 
tainele.

„Dragi prieteni, astăzi pornim într-o palpitantă călătorie prin univers. Misiunea noastră spațială n-are 
nevoie de rachetă, fi indcă ne vor propulsa dorinţa de a cunoaşte şi puterea imaginaţiei. Împreună, vom 
îndrăzni să demontăm uluitoarea maşinărie cosmică şi să afl ăm după ce legi funcţionează, să cercetăm 
cu metodă ştiinţifi că incredibila acumulare de materie şi energie răspândită prin univers, să punem 
întrebări și să căutăm răspunsuri.
Sunteţi gata? Să pornim, necunoscutul ne aşteaptă!“

Cristian Presură
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De o frumuseţe aparte, această primă adaptare românească pentru 
copii a celor 1001 de nopţi a văzut lumina tiparului la mijlocul secolului 
trecut şi a aprins imaginaţia a generaţii de tineri cititori.

Poveștile depănate de iscusita Șeherazada de-a lungul a o mie și una 
de nopţi spre desfătarea soţului său, preaputernicul Riar Șah, sunt 
pesemne cele mai cunoscute din toată literatura lumii. 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-califi lor, basmele arabe zugrăvesc 
lumi fără seamăn, neîntrecute în frumuseţe și farmec.

1001 de nopți
Basme arabe 
istorisite de 
Eusebiu Camilar
vol. I
Ilustrații de ANA ALFIANU
ediție cartonată, 
16x23,5 cm, 632 pp., 89 lei

Angela McAllister
Povești cu animale din lumea întreagă
50 de basme și legende
Ilustrații de AITCH
Traducere din engleză de Lidia Dumitru
ediție cartonată, 
24,5x28 cm, 132 pp., 67 lei

Ian este un copil ca oricare altul, „nici supără cios, nici exagerat de vesel, nici 
vorbăreț, nici cuminte mereu“. Are parte de grija oamenilor mari, de cadouri 
frumoase și de brazi minunat împodobiți de sărbători. Cu toate acestea, 
uneori băiatul se simte singur și nu-și dorește nimic mai mult pe lume decât 
ca Moșul, dacă există cu adevă rat, să-l ia și să-l ducă într-o poveste numai 
a lui! Iar într-o noapte magică, ceva nebănuit i se întâm plă… Ceva care îi 
aduce înapoi bucuria Crăciunului. O carte frumoasă și emoționantă despre 
visuri care se adeveresc și puterea poveștilor de a crește binele din oameni.

„Liana a scris o povestioară ca un cocon de căldură sufl e tească. Ți-e cald și te 
simți în siguranță în cartea ei. Îți face bine la sufl et și parcă respiri aer mai 
pur când o citești. S-a născut din nevoia ei de a le mulțumi tuturor acelor 
oameni cu aju torul cărora miracolele devin posi bile. Avem atâta nevoie să 
credem în miracole și să în cer căm să le înfăptuim! Miracolul cel mai mare 
este iubirea, și tare mai avem nevoie de ea!
P.S. Eu știu că Moș Crăciun există și știu că și tu știi.“ 

Oana Pellea

Liana Alexandru
Băiatul care nu credea în Moș Crăciun
Ilustrații de ANA ALFIANU
ediție cartonată 48 pp., 20x26 cm, 37 lei

CELE MAI FRUMOASE POVEŞTI

CARTE DE CRĂCIUN

Liana Alexandru
Băiatul care nu credea 
în MoŞ Crăciun

Angela McAllister
PoveŞti cu animale 
din lumea întreagă

Călătoreşte pe toate continentele în 50 de basme 
clasice, cunoscute sau inedite, cu animale fantastice şi 
năzdrăvane, care ne oferă cele mai iscusite lecţii de viaţă!
De la îndrăgitele poveşti europene precum Răţuşca 
cea urâtă sau Cei trei purceluşi şi până la basmele şi 
legendele din îndepărtata Japonie, din ţările Americii 
de Sud, ale Africii ori din Australia şi Oceania, o vastă 
panoramă culturală se deschide dinaintea ochilor oricărui 
copil dornic să cunoască lumea.
Somptuoasele desene ale misterioasei ilustratoare de 
origine română care semnează 
Aitch aduc la viaţă 
poveştile şi le 
sporesc magia.

7+

5+

10+

1001 de nopŢi
Basme arabe 
istorisite de 

Eusebiu Camilar



3 www.humanitas.ro

Cartea spune povestea sfâșietor 
de frumoasă a lui Eric Gundian, 
pictorul cu plete aurii găzduit la 
castelul regelui Wanda, dintr-un 
ţinut îndepărtat. Noapte de noapte, 
tânărului îi apare în vis o făptură 
cu ochi luminoși, care îi înrobește 
sufl etul și-i fură liniștea fără de care 
nu poate picta.
Fermecat de fata fără nume și dornic 
să-și încheie capodopera rămasă 
neterminată pe peretele castelului, 
Eric pornește prin lume în căutarea 
ei. Călătoria, plină de aventuri, îi este 
presărată cu probe de curaj și credinţă 
și îi prilejuiește întâlniri miraculoase 
cu oameni care îi oferă adevărate 
lecţii de viaţă.
Ce-l așteaptă pe Eric la capătul 
drumului? Oare visul lui se va întrupa 
aievea, sau va rămâne de-a pururi de 
neatins

Cartea spune povestea sfâșietor 
de frumoasă a lui Eric Gundian, 
pictorul cu plete aurii găzduit la 
castelul regelui Wanda, dintr-un 
ţinut îndepărtat. Noapte de noapte, 
tânărului îi apare în vis o făptură 
cu ochi luminoși, care îi înrobește 
sufl etul și-i fură liniștea fără de care 

Fermecat de fata fără nume și dornic 
să-și încheie capodopera rămasă 
neterminată pe peretele castelului, 
Eric pornește prin lume în căutarea 
ei. Călătoria, plină de aventuri, îi este 
presărată cu probe de curaj și credinţă 
și îi prilejuiește întâlniri miraculoase 
cu oameni care îi oferă adevărate 

Ce-l așteaptă pe Eric la capătul 
drumului? Oare visul lui se va întrupa 
aievea, sau va rămâne de-a pururi de 

Maria, regina României
Visătorul de visuri
Ilustrații de SIDONIA CĂLIN
Traducere din engleză de Anca Bărbulescu
ediție cartonată, 22x27 cm, 136 pp., 54 lei

Fantome, căpcăuni, vrăjitoare, goblini, strigoi – pregăteşte-te să descoperi 
o lume întreagă de personaje supranaturale, într-o superbă carte-cadou 
numai bună de citit de Halloween sau în nopţile cu lună plină!
50 de poveşti adunate de pe toate continentele îţi aduc mai aproape 
făpturile legendare care, de-a lungul timpului, au înfl ăcărat imaginaţia 
oamenilor: frumoasa Vasilisa şi înfricoşătoarea Baba Iaga din Rusia, 
grozavul Prinţ Şarpe din India, fi orosul cal-de-apă din Scoţia, fantomatica 
Doamnă de Gheaţă din Japonia.
Minunatele desene ale ilustratoarei Mădălina Andronic dau culoare 
poveştilor şi le adâncesc misterul.

Angela McAllister
Povești cu căpcăuni 
și vrăjitoare
50 de basme 
și legende din 
lumea întreagă
Ilustrații de 
MĂDĂLINA ANDRONIC
Traducere din engleză 
de Maria Rizoiu
ediție cartonată, 
24,5x28 cm, 
132 pp, 67 lei

Cocorul fermecat, țestoasa 
cântătoare, dragonul care plânge, 
șoriceii cu puteri magice și prințesele 
care stăpânesc în văzduh sau peste 
mări sunt numai câteva dintre 
personajele acestei minunate cărți de 
povești din Ţara Soarelui-Răsare. 
Însoțite de ilustrații superbe, 
peripețiile fără seamăn ale eroilor 
noștri ne reamintesc însemnătatea 
prieteniei, a bunătății și a curajului.

Cocorul fermecat și alte povești 
japoneze pentru copii
Antologie de Florence Sakade
Ilustrații de Yoshio Hayashi
Traducere din engleză de Ana Alfi anu
ediție cartonată, 23x24 cm, 96 pp., 45 lei

POVESTE CU PARFUM DE EPOCĂ

POVEŞTI DE PESTE MÃRI ŞI ŢÃRI
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Maria, regina României
Visătorul de visuri

Publicată pentru prima oară 
în 1915, Visătorul de visuri este 
probabil cea mai cunoscută și mai 
iubită dintre scrierile beletristice 
ale reginei Maria.

Angela McAllister
PoveŞti cu căpcăuni 
Şi vrăjitoare

Florence Sakade
Cocorul fermecat
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Londra, 1831. Viitorul naturalist Charles Darwin se pregăteşte pentru 
expediţia vieţii lui. Vasul Beagle are să-l poarte peste Atlantic, de-a 
lungul coastelor Americii de Sud, spre Arhipelagul Galápagos, Noua 
Zeelandă, Australia şi prin sudul Africii, dându-i prilejul să studieze 
fascinantele specii de animale care populează pământul şi să descopere 
fosilele gigantice ale unor ciudate mamifere dispărute. Dar această 
călătorie, însufl eţită de promisiunea unor descoperiri ştiinţifi ce 
revoluţionare, nu-i lipsită de încercări, de obstacole şi de peripeţii 
demne de romanele lui Jules Verne.
La capătul a cinci ani plini de evenimente, vreme în care strânge 
informaţii esenţiale pentru dezlegarea tainelor naturii, Charles Darwin 
se întoarce, în sfârşit, acasă, unde va lucra pentru tot restul vieţii 
la faimoasa teorie despre evoluţia speciilor care va schimba pentru 
totdeauna mersul ştiinţei.

Londra, 1831. Viitorul naturalist Charles Darwin se pregăteşte pentru 

Fabien Grolleau, 
Jérémie Royer
Darwin
Expediția pe Beagle
Traducere din franceză de 
Diana Zotea
176 pp., 20,5x27,5 cm, 57 lei

Descoperă cum a apărut și a evoluat viaţa pe Pământ! În acest compendiu 
fabulos ilustrat veţi găsi peste 80 dintre cele mai uluitoare vieţuitoare de pe 
uscat, din aer și din apă, de la cea mai mică bacterie la Tyrannosaurus rex și 
de la megafauna Erei Glaciare la homo sapiens.
Fiecare vieţuitoare aleasă să reprezinte o etapă a evoluţiei dă seamă de 
istoria plină de neprevăzut a planetei noastre și de incredibila diversitate a 
biosferei.

Katie Scott
Povestea vieții. Evoluția
Traducere din engleză de Maria Rizoiu
ediție cartonată, 19x25 cm, 80 pp., 47 lei

Copiii care au citit Unde a dispărut Pișpirel? vor adora 9 luni, cartea 
din care afl ă ce se petrece în burtica mamei atunci când un bebeluș 
se pregătește să vină pe lume. Excelentă pentru copiii care vor deveni 
frățiori sau surioare mai mari!

Cum creşte un bebeluş dintr-o singură celulă? Când ajunge cât o lămâie? 
Când îi creşte părul? Şi când începe să audă ce vorbim? Răspunde-le 
copiilor la toate întrebările cu ajutorul acestui ghid al sarcinii pe luni, 
făcut anume ca să fi e citit în familie!

Când îi creşte părul? Şi când începe să audă ce vorbim? Răspunde-le 
copiilor la toate întrebările cu ajutorul acestui ghid al sarcinii pe luni, 
făcut anume ca să fi e citit în familie!

● O carte de activități superamuzantă, pe care copiii o pot colora fără să se 
murdărească!
● Micii artiști isteți și talentați vor fi  încântați să se joace și să descopere 
lucruri noi!
● Fiecare carte conține 8 planșe de colorat
● Culorile apar pe hârtie imediat ce copilul atinge pagina cu pensula umedă 
sau chiar cu degețelele
● Activitate potrivită acasă, la grădiniță și în călătorii
● Produs sigur pentru copii

Seria Transformă apa în culori!
Colorăm doar cu apă Şi o pensulă

Bandă desenată

Fabien Grolleau, 
Jérémie Royer
Darwin
ExpediŢia pe Beagle

ŞtiinŢele Naturii
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Katie Scott
Povestea vieŢii
EvoluŢia

CărŢi pentru prichindei

Esther van de Paal
Courtney Adamo
9 luni

Esther van de Paal, Courtney Adamo
9 luni: un ghid al sarcinii pe luni 
pentru toată familia
Traducere din engleză de Raluca Popescu
ediție cartonată, 
25,5x28 cm, 32 pp., 42 lei

În aceeași serie

Dragi părinți, aceasta este o carte de colorat magică! Dați-le copiilor doar 
apă și o pensulă sau îndemnați-i să-și folosească degețelele. Nu-i nevoie de 
acuarele, hârtia se va colora singură în cele mai vesele nuanțe!

NOU




