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Delia are nouă ani şi o energie debordantă. Îi plac cărţile („Delia 
citeşte tot“, zic cunoscuţii), călătoriile, muzeele de artă, muzica, 
animalele, în special melcii, şi culorile. Asta pentru că Delia e artistă 
în toată puterea cuvântului şi se pricepe de minune să găsească 
prilejuri de desenat. Cu creioane, carioci ori acuarele, imaginaţie 
nemărginită şi talent pe măsură, ea zugrăveşte cele mai năstruşnice 
întâmplări. De pildă, în această carte frumoasă ca un album, Delia 
a desenat povestea incredibilă-dar-adevărată a unei zile care a 
început la şcoală şi s-a terminat în Olanda. Nu-i nemaipomenit?

Primiţi cu melcul? Eu zic să primiţi, că rău n-o să vă 
pară… Delia e o colindătoare beton, iar melcul ei cu 
ştaif franţuzesc îi ţine isonul de minune.

Florin Bican

aşa cum le-a povestit-o
trimişilor noştri speciali

Ilustraţii de Delia Calancia

O zi din viaţa Deliei
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O zi din viaţa Deliei
aşa cum le-a povestit-o trimişilor noştri speciali
Ilustraţii de DELIA CALANCIA
Ediţie cartonată, 48 pp., 29 lei

O vioiciune molipsitoare răzbate din ceea ce face Delia, 
fie că povesteşte, fie că desenează. Cartea ei e un fel 
de mic jurnal ilustrat. Portretele scriitorilor, prezentarea 
lui Melcovici („nu spui ţine… persoană însemnată…“) şi 
intervenţiile acestuia, precum şi călătoria în Olanda sunt 
bucăţile mele preferate. În numai câteva pagini, Delia 
reuşeşte să ivească un curcubeu de idei, emoţii şi imagini. 
La doar nouă ani, ea povesteşte atât pentru copii (sunt 
convins că vor adora cartea şi că mulţi dintre ei vor 
încerca să-i calce pe urme), cât şi pentru adulţi. Eu, unul, 
mă declar cucerit.

Ciprian Măceşaru
O zi din viaţa Deliei
aşa cum le-a povestit-o trimişilor noştri speciali
Ilustraţii de DELIA CALANCIA

Vouă v-ar plăcea să locuiţi, când veţi fi mari, în magazine de 
delicatese? Dar să aveţi meseria de excursionişti? Dar să 
vă antrenaţi pentru a fi cei mai grozavi cititori? Dar să fiţi 
călători-vizitatori-de-muzee sau măcar târgoveţi de pluşuri? 
Sau, de ce nu, scufundători în Oceanul Pacific? Dacă da, 
cartea Deliei e ghidul perfect. O să vă dea tuturor idei, o să 
vă înveselească şi o să vă bucure cu nişte desene fantastice. 
Căci Delia ştie perfect cum să pui un elefant înăuntrul altui 
elefant, cum să faci pisici sfârâitoare, şi melci filozofi, şi 
prinţese cool, şi o mulţime de minunăţii. 

Ioana Nicolaie

vă antrenaţi pentru a fi cei mai grozavi cititori? Dar să fiţi 



Otilia Mantelers
Secretul Monstrului
Ilustraţii de 
Livia Coloji

Otilia Mantelers
Secretul monstrului
Ilustraţii de Livia Coloji
Ediţie cartonată, 40 pp., 29 lei

Otilia Mantelers
Secretul monstrului

„O carte frumoasă pentru întreaga familie. 
Spaimele copiilor pot părea imense, dar această 
poveste minunată îi va învăţa pe cei mici să le 
îmblânzească. Dincolo de ilustraţiile amuzante şi 
de povestea simpatică e un mesaj profund: copiii 
au nebănuite resurse interioare ca să facă faţă 
emoţiilor puternice, iar părinţii îi pot ajuta prin 
joc şi empatie.“ 

Lawrence J. Cohen, 
doctor în psihologie Faceţi cunoştinţă cu Jojo, cel mai 

năzdrăvan pisoi din câţi aţi întâlnit! 
Îi plac trenuleţele de jucărie, se dă în 
vânt după plăcinta cu mere a bunicii 
şi e mare cititor de cărţi de poveşti. 
În ultima vreme însă, el are de furcă 
cu un ditamai monstrul de culoare 
verde, pe care – ciudat lucru! – nu-l 
vede nimeni în afară de el. Cum se 
poate una ca asta? Deschideţi cartea 
şi descoperiţi cum reuşeşte Jojo să 
afl e secretul fi oroasei creaturi şi s-o 

îmblânzească. Bineînţeles, 
împreună cu mama şi 

tata.
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Pandora, o vulpe mică, trăieşte singură într-o 
lume de lucruri stricate, de care nimeni 

nu mai are nevoie. Şi-a înjghebat o căsuţă din 
mărunţişurile pe care le-au aruncat oamenii, 
dar, spre tristeţea ei, nimeni nu-i trece niciodată 
pragul. Într-o bună zi, pe neaşteptate, o pasăre 
albastră cade din înaltul cerului în faţa uşii 
ei. Pandora ştie să repare lucruri stricate, dar 
aripa păsării nu-i ca toate celelalte lucruri. Şi 
totuşi, o ia în căsuţă şi o îngrijeşte, iar pasărea 
prinde puteri şi începe să zboare în fi ecare zi 
câte puţin, aducându-i în cioc binefăcătoarei 
sale mici daruri: o sămânţă, o fl oare... Nu după 

multă vreme însă, pasărea albastră se avântă 
în zbor şi nu se mai întoarce niciodată, iar 
inima Pandorei se frânge... însă în grădina sa, 
seminţele primite în dar încep să prindă rod, 
să înfl orească şi să-i umple lumea cu cele mai 
frumoase culori. 
O poveste emoţionan- 
tă despre prietenie, 
spe ran ţă şi rege ne-
rare, forţa creatoare 
a naturii şi puterea 
binelui de a schimba 
lumea.

Cu scoarţe de satin auriu, desene în culori calde şi o poveste plină de tandreţe, 
Pandora este cel mai frumos cadou!

Victoria Turnbull
Pandora
Ediţie cartonată, învelită în satin, 40 pp., 45 lei

Cel mai frumos cadou



Terry Fan, Eric Fan

Grădinarul nopţii
Într-o bună dimineaţă, un băiat pe nume William 
descoperă că, peste noapte, un grădinar iscusit 
a tuns pomul din dreptul ferestrei lui în formă 
de bufniţă înţeleaptă. În nopţile următoare, alte 
animale de poveste se ivesc din verdeaţa care 
împânzeşte străzile, unul mai frumos decât altul: 
o pisică, un dinozaur, un balaur cu coada de 
frunziş. Curând, orăşelul cenuşiu al lui William 
se trezeşte la viaţă, într-o simfonie de forme şi 
culori. Şi chiar dacă misteriosul grădinar care 
a ivit această lume de poveste dispare la fel de 
tainic precum a apărut, viaţa lui William şi a 
micii localităţi se schimbă pentru totdeauna.
O carte superbă despre viaţa în comunitate, 
frumuseţea naturii şi puterea artei de a 
transforma lumea.

Fraţii Fan
Grădinarul nopţii
Ediţie cartonată, 48 pp., 22x31 cm, 39 lei



Grădinarul nopţii este o carte pentru copii pe care mi-a citit-o mama 
la culcare. E despre un băiat pe nume William, care locuieşte într-un 
orfelinat. Mama mi-a explicat ce înseamnă orfelinat – un loc unde 
stau copiii care nu au părinţi. Strada pe care se afl ă orfelinatul este 
desenată cu un gri-maroniu, iar oamenii de pe stradă par foarte trişti 
şi merg cu capul în jos. M-am întristat şi eu puţin, dar mama a citit 
mai departe şi am văzut că apare un om care taie coroanele copacilor 
în formă de animale şi toată lumea e foarte încântată, iar cartea în-
cepe să se coloreze. Numele lui e Grădinarul nopţii, fi indcă lucrează 
doar noaptea, şi dimineaţa oamenii văd cum s-au transformat copacii 
în bufniţe, iepuri, pisici, papagali, elefanţi şi dragoni. William vrea 
să afl e secretul grădinarului şi îl urmăreşte, dar apoi ajunge să aibă 
şi el un secret. La sfârşit, când vine toamna şi cad frunzele copacilor, 
iar animalele făcute de grădinar nu se mai văd, m-am gândit că a 
muncit degeaba, dar apoi am văzut că nu-i aşa. Penultimele pa-
gini sunt viu colorate şi oamenii par fericiţi şi se bucură – pentru că 
grădinarul i-a adus pe toţi împreună. La fi nal, vedem că şi William e 
mai fericit acum, dar nu vă spun de ce, o să vedeţi în carte.

Uite cine 
citeŞte!

Cele mai palpitante aventuri

 este o carte pentru copii pe care mi-a citit-o mama 
la culcare. E despre un băiat pe nume William, care locuieşte într-un 

desenată cu un gri-maroniu, iar oamenii de pe stradă par foarte trişti 

mai departe şi am văzut că apare un om care taie coroanele copacilor 

doar noaptea, şi dimineaţa oamenii văd cum s-au transformat copacii 

şi el un secret. La sfârşit, când vine toamna şi cad frunzele copacilor, 

grădinarul i-a adus pe toţi împreună. La fi nal, vedem că şi William e 

Eliza, 8 ani

Antoine de Saint-Exupéry
Micul prinţ
Ilustraţii de MIHAIL COŞULEŢU
Traducere de Marieva Ionescu
108 pp., 16,5x23,5 cm, 33 lei

Ana Alfi anu
Val şi Cetatea Sufl etelor
112 pp., 16,5x23,5 cm, 34 lei



Ediţia aceasta, adusă la zi, porneşte din zorii timpu-
rilor şi ajunge până la dezvoltarea reţelelor de sociali-
zare (Facebook şi Twitter), vorbind despre evenimen-
tele şi personalităţile fără de care întreaga istorie a 
civilizaţiei ar fi  fost alta.

Hendrik Willem van Loon

Istoria omenirii
Ediţie ilustrată, adusă la zi

de Robert Sullivan

Hendrik Willem Van Loon
Istoria omenirii
Traducere din engleză de Cornelia Dumitru
Ediţie cartonată, 14,5x20,5 cm, 704 pp., 79 lei

Dragi copii,
Ştim că vă plac cărţile Humanitas Junior şi că le citiţi 
singuri sau împreună cu părinţii, şi vă mulţumim.
Dacă aveţi o carte preferată din această colecţie şi vreţi 
să ne împărtăşiţi gândurile voastre despre ea, aşa cum a 
făcut-o Eliza, trimiteţi-ne o recenzie însoţită de o fotografi e 
pe adresa junior@humanitas.ro şi rândurile voastre pot 
ajunge în numărul viitor al revistei, la rubrica Uite cine 
citeşte!

(Editura va cere acordul părinţilor pentru publicarea materialelor 
primite.)

Editor coordonator: Iustina Croitoru 
iustina.croitoru@humanitas.ro
PR Executive Humanitas: Alice Ene 
alice.ene@humanitas.ro

Director de creaţie: Mihail Coşuleţu
mihail.cosuletu@humanitas.ro
DTP: Jora Grecea
jora.grecea@humanitas.ro

Coordonator vânzări: Loredana Braşoveanu 
loredana.brasoveanu@humanitas.ro
www.humanitas.ro
libhumanitas.ro

LUCY şi STEPHEN HAWKING

GEORGE ŞI LUNA ALBASTRĂ
Volumul 5 al seriei „George“
„Ai fi  gata să părăseşti Pământul şi să călătoreşti 
mai departe decât a călătorit oricine vreodată? 
Ai fi  în stare să trăieşti într-un habitat pe Planeta 
Roşie? Ai fi  capabil să salvezi viitorul speciei, 
ajutându-i pe oameni să se răspândească în spaţiu şi 
să populeze altă planetă? Ai ceea ce-ţi trebuie pentru 
a ne duce într-o noua eră a călătoriilor în Cosmos?
Dacă da, atunci aplică aici…“

George şi luna albastră vă invită alături de eroii ei 
într-o călătorie fantastică spre una dintre lunile lui 
Jupiter. George şi Annie se alătură unui program 
spaţial pentru astronauţi şi se pregătesc din greu 
într-o tabără de antrenament pentru zborurile 
interstelare. Realitatea nu este însă nici pe departe 
ceea ce pare la prima vedere: cei doi descoperă că pe 
Pământ şi în Cosmos se petrec lucruri ciudate, afl ă că 
au loc misiuni spaţiale misterioase şi îşi dau seama 
că antrenamentul la care sunt supuşi devine pe zi ce 
trece mai înspăimântător.

Lucy şi Stephen Hawking
George şi luna albastră
Traducere din engleză de
Nicoleta Drăghiceanu
328 pp.


