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revista copiilor superinteligenți

Aleksandra Mizielińska, 
Daniel Mizieliński
Sub pământ. Sub ape
27,5x37,5 cm,  
112 pp., 
ediţie cartonată, 
99 lei
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Sute de informaţii fascinante aşteaptă 
să fie descoperite în cel mai nou atlas 
conceput de autorii bestsellerului 
Hărţi. Deschide-l şi vei privi lumea cu 
alţi ochi!

Cartea aceasta te va duce 
într-o călătorie neobişnuită din 
adâncurile mărilor şi oceanelor 
până în măruntaiele pământului. 
Vei întâlni pe drum speologi 
şi oameni de ştiinţă pe nave 
de cercetare. Vei găsi fosile de 
dinozauri, peşti fabulos coloraţi 
şi uriaşi ai mărilor. Vei coborî în 
peşteri labirintice şi vei plonja în 
gropi abisale. 
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Peter Goes
Timeline: O călătorie prin istoria lumii
27,5x37,5 cm, 80 pp., 
ediţie cartonată, 95 lei

Page Tsou
De la mic la mare:  
Atlasul minunilor lumii
27x35 cm, 40 pp.,  
ediţie cartonată, 59 lei

Ştii cât de adânc e cel mai adânc ocean? 
Dar cât de mare e cea mai mare planetă 
din sistemul nostru solar? Ori cât de 
mică e cea mai mică insectă din lume? 
Deschide acest atlas al superlativelor 
naturii şi explorează, ilustraţie după 
ilustraţie, minunăţiile lumii în care 
trăim. 

Descoperă istoria lumii de la big bang până 
în zilele noastre într-o serie de desene 
minunate: de la dinozaurii preistoriei la 
aventura spaţială, de la egipteni şi romani 
la huni şi vikingi, de la cavalerii medievali 
până la marii exploratori. 

Am vrut să vizualizez timpul.
Peter Goes

Ilustraţia este o formă de comunicare  
prin intermediul imaginii.

Page Tsou
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Acest muzeu este deschis tot timpul 
şi adăposteşte o colecţie uluitoare, 
de la micuţul Troodon la giganticul 
Brachiosaurus. Cum au evoluat 
dinozaurii? De ce unii aveau pene, iar 
alţii, solzi? 
Explorează lumea dinozaurilor şi află 
răspunsuri la toate aceste întrebări şi la 
multe altele!

Chris Wormell, Lily Murray
Dinosaurium
27,5x37,5 cm, 112 pp., 
ediţie cartonată, 99 lei

Marco, o vulpe curajoasă  
şi curioasă, porneşte cu 
corabia în jurul lumii ca să 
afle răspunsuri la tot felul de 
întrebări care nu-i dau pace.  
La capătul unei călătorii pline  
de peripeţii, îşi dă seama  
că ştie răspunsul la cea mai  
arzătoare dintre întrebări:  
Cum să-ţi faci prieteni?

Dashka Slater
Ilustraţii de
Eric Fan, Terry Fan
Corabia cu coarne
29x27 cm, 48 pp., 
ediţie cartonată, 33 lei
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Bestseller NouTăŢI

Adrian Oprescu
Ursul
Ilustraţii de LIVIA COLOJI
ediţie cartonată, 48 pp.

O nouă carte cu tâlc şi plină de haz de la 
autorul îndrăgitei povestiri Tomi.

Cu siguranţă cunoaşteţi faimoasa istorie a ursului 
păcălit de vulpe. Ceea ce nu ştiţi însă este că po-
vestea aceea e trunchiată şi că adevărul-adevărat 
se ascunde în paginile cărţii de faţă. V-am făcut 
curioşi? Ei bine, nu mai staţi pe gânduri şi daţi iute 
paginile! Veţi afla cum de şi-a pierdut ursul coada, 
acum multe-multe veacuri, de ce are urechile atât 
de mici, de ce îi place atât de mult mierea şi, mai 
cu seamă, cine i-a dat numele „Moş Martin“ care 
i-a ramas neschimbat până în ziua de azi.

Mircea Cărtărescu
Enciclopedia zmeilor
Ilustraţii de TUDOR BANUŞ
ediţie cartonată, 172 pp., 79 lei

Neagu Djuvara 
Cum s-a născut poporul român
Ilustraţii de RADU OLTEAN
ediţie revăzută şi adăugită, 72 pp., 47 lei

T.O. Bobe 
Darul lui Moş Crăciun

Ilustraţii de DONE STAN
64 pp., 28 lei

Daniele Aristarco
Marile evenimente ale veacului XX
Ilustraţii de Sara Menetti
ediţie cartonată, 152 pp., 39 lei

Nicholas Allan
Unde-a dispărut Pişpirel
32 pp., 25 lei

Plină de umor şi duioşie, această carte amuzantă 
le povesteşte copiilor despre unul dintre aspectele 
cele mai intime şi mai profunde ale identităţii lor. 
Cu ajutorul istorioarei lui Pişpirel, care porneşte în 
cursa de înot pentru a câştiga premiul magic – oul 
doamnei Browne –, părinţii le vor putea explica 
celor mici cum începe viaţa!

 Otilia Mantelers

Otilia Mantelers
Secretul monstrului
Ilustraţii de LIVIA COLOJI
22,5x22,5 cm, 44 pp., 
ediţie cartonată, 32 lei

Scrisă de Otilia Mantelers, expert în parenting, 
cartea li se adresează deopotrivă copiilor, care vor 
face cunoştinţă cu simpaticul pisoi Jojo, şi părinţilor, 
care vor afla cum să gestioneze fricile celor mici, prin 
joc şi empatie. Lectură recomandată de Lawrence J. 
Cohen, doctor în psihologie.

Moş Crăciun primeşte şi scrisorile care 
nu au fost scrise niciodată. Pe acelea pe 

care copiii doar au visat sau au dorit să le 
scrie. În căsuţa din Laponia, de Crăciun, 
orice gând sau vis al tău ajunge şi este la 

fel cântărit şi împlinit ca şi dorinţele pe 
care le aduc către Moşul scrisorile.

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

Călătorește în secolul trecut 
ca să înţelegi mai bine prezentul!

serie coordonată de Otilia  Mantelers


