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Stele neutronice, gravitație, ani-lumină, expansiunea Universului. Aceștia sunt o parte din 

termenii cu care astronomia se laudă și care dau bătăi de cap multor oameni ca mine și ca 

tine. Văzută din depărtare, astronomia pare a fi un domeniu rezervat strict oamenilor cu IQ-

ul de peste 300, dar uite care e șmecheria: chiar dacă că nu ți-ai dat masteratul în astrofizică, 

tot poți să înțelegi lejer o grămadă de lucruri ce țin de Universul în care trăiești. O să te 

minunezi, o să caști gura, o să uiți să mănânci la cât de captivat o să fii!  

Astronomia ne oferă o lecție importantă despre umilință, dar și despre ingeniozitatea și 

imaginația speciei umane: un maldăr de atomi care încearcă să deslușească Universul.  

 

Fiind captivat de mic copil de Univers, am vrut să ți-l prezint și să ți-l explic așa cum îl văd 

eu: de la Big Bang și viețile stelelor până la suișurile și coborâșurile explorării spațiale, am 

strâns cu entuziasm niște povești numai bune de răsfoit. Ia să vedem… 

        

 

 

 
Mai interesantă decât orice basm, povestea 

științei și felului în care am aflat ce știm 

acum este împânzită de momente comice, 

tragice, romantice, care te fac să zâmbești 

cu gura până la urechi sau să îți fiarbă 

sângele în vene. O să dau știința jos din 

turnul de fildeș imaginar, astfel încât să 

rămânem cu toții cu gura căscată la ce are 

să ne povestească. Alex Doppelgänger 
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Inspirat de o temă pe care o primește de la noul său 

profesor de Științe sociale, micul Trevor are o idee 

menită să schimbe lumea. O ambiție uriașă pentru 

un puști de numai doisprezece ani, dar care 

reușește, în ciuda obstacolelor, să nu-și piardă 

idealismul și să demonstreze că toți putem fi 

capabili de fapte bune. 

 

În jocul aritmetic al lui Trevor, de la un singur om care face trei lucruri importante pentru 

trei oameni diferiți, se poate ajunge la o lume întreagă în care o favoare primită nu se 

întoarce, ci se răsplătește dând mai departe ajutorul celor care au nevoie de el. 

 

„O capodoperă cu un final incendiar.“ Kirkus Reviews 

 

„Foarte puternic… dialoguri veridice și nuanțe care fac personajele mai vii decât ar fi 

în realitate.“ Chicago Tribune 

 

„Catherine Ryan Hyde ne conduce către un final curajos și puternic.“ Los Angeles Times 

 

„Filosofia din spatele cărții este atât de interesantă, iar optimismul ei atât de contagios, încât 

cititorul absoarbe fără să-și dea seama o poveste de care-și va aminti multă vreme.“ The 

Denver Post 

 

CATHERINE RYAN HYDE este o autoare americană de romane și povestiri, 

recompensate cu numeroase premii și devenite bestselleruri atât în Statele Unite, cât și în 

Marea Britanie.  

Autoarea mărturisește că ideea romanului Dă mai departe i-a venit în urma unui accident în 

care mașina i-a luat foc și în ajutor i-au sărit doi necunoscuți, care au plecat înainte să apuce 

să le mulțumească. 

Dă mai departe a fost tradus în douăzeci de limbi și a fost ecranizat în anul 2000, cu Kevin 

Spacey și Helen Hunt în rolurile principale.  

Trailer-ului filmului Dă mai departe: https://www.youtube.com/watch?v=_pCtXRP1edo  

Catherine Ryan Hyde este fondatoarea fundației Pay It Forward, a cărei președintă a fost 

între 2000 și 2009. 

Fiind o mare amatoare de fotografie, călătorii și echitație, în 2014 și-a lansat primul album 

de fotografii, 365 Days of Gratitude: Photos from a Beautiful World. 
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VÂNĂTOAREA ÎNCEPE 
În ținutul Erdas, numai câțiva inițiați pot invoca un spirit-animal așa cum o fac Conor, 

Abeke, Meilin și Rollan. Puterile lor supranaturale sunt date de legătura specială pe care o 

au cu spiritele lor animale. 

 

Dar dacă ar exista o altă cale de a-ți crea un spirit-animal – de a forța legătura pentru ca 

partenerul uman să aibă control total? Și dacă i s-ar oferi cuiva cu intenții egoiste acest 

dar… cu un scop anume? 

Cei patru tineri eroi n-au prea avut timp să-și întărească echipa, iar propriile legături cu 

spiritele lor animale încă n-au fost puse la încercare. Acum însă au parte de o confruntare 

violentă cu un dușman care va încălca orice regulă pentru a-i înfrânge. 
 

Neîmblânziții 

Cartea întâi din seria SPIRITE-ANIMALE 

de Brandon Mull 
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CITEŞTE CARTEA 

Fă cunoştinţă cu cei patru eroi  

şi alătură-te misiunii lor  

de a salva ţinutul Erdas. 

 



Profesorul Astro Cat 

și Aventura Atomică 
 

Dr. Dominic Walliman  

Ben Newman 
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Traducere de: Virginia Costeschi și Petru 

Aron Costeschi 
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O CĂLĂTORIE PRIN FIZICĂ 

 

Comută-ți creierul pe modul Uimire și ține-te bine, pentru că Profesorul Astro Cat 

este pregătit să te ducă într-o călătorie prin incredibila lume a fizicii.  

Află despre energie, forțe și particulele esențiale din care-i făcută lumea în 

această uluitoare… AVENTURĂ ATOMICĂ! 

 

Știați că fizica este o parte foarte importantă a vieții noastre de zi cu zi?  

Ieșiți doar la plimbare și vă veți convinge singuri. De la vântul care foșnește printre copaci 

și ne dă energie să ne jucăm, fizica este peste tot în jurul nostru, tot timpul! 

Însoțiți-mă în cercetarea legilor Universului, acele reguli fundamentale care descriu natura 

lumii noastre și mai mult decât atât. Întoarceți pagina și veniți cu mine, Profesorul Astro 

Cat, în AVENTURA ATOMICĂ! 
 

 

 

Din aceeași serie: 

 

Profesorul Astro Cat și frontierele Universului  

Dr. Dominic Walliman  

Ben Newman 
 

Titlul original: Professor Astro Cat's Frontiers of Space 

Ilustraţii de Ben Newman 

Limba originală: engleză 

Traducere de: Virginia Costeschi și Petru Aron Costeschi 

Format: 290x290 mm, color, 64 pagini  

ISBN: 978-606-8780-46-7 

Preţ: 45.00 lei 
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  Un băiețel căruia îi plăcea să colecționeze insecte mult mai mult decât să meargă la 

școală  

  Un pasager (cu rău de mare) care a călătorit în jurul lumii într-un voiaj ce a durat cinci 

ani   

Savantul care, formulând teoria evoluționistă, a declanșat o „revoluție a gândirii“   

Toate cele de mai sus! 

Află mai multe despre adevăratul Charles Darwin  

din această biografie amuzantă și minunat ilustrată! 
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  Cea mai mare dintre Marile Piramide e una dintre cele mai impresionante construcții din 

lume 

  Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, piramidele sunt singurele care încă mai există   

Nimeni nu știe sigur cum le-au construit egiptenii 
 

Toate cele de mai sus! 

Află mai multe despre Marile Piramide  

din această carte amuzantă și minunat ilustrată! 



Istoria pe înțelesul copiilor 

 

Alexandru cel Mare 
de Jane Bingham 
 

 

 

Ilustrații de Robin Lawrie 
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Alexandru are un vis. Vrea să stăpânească întreaga lume. Aflat în fruntea unei armate 

uriașe, pornește din Europa să cucerească Asia. Și nimic – nici armatele de rebeli, fluviile 

imense sau chiar turmele de elefanți – nu-l poate opri. 

 

Alexandru cel Mare face parte din seria Istoria pe înțelesul copiilor, care combină 

poveștile captivante cu texte ușor de citit. 

Seria a fost creată cu ajutorul lui Alison Kelly, lector la Universitatea Roehampton. 

 
 

Din aceeași colecție: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costumul Nici-Nu-

Contează și alte 
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„Ce costum ciudat, spuse Tata Nix. Nu am văzut de când sunt eu un asemenea costum.“ 

 

Amuzante și pline de energie, aceste trei povești fără vârstă au fost scrise de Sylvia 

Plath pentru copiii săi. Volumul cuprinde: Costumul Nici-Nu-Contează, Bucătăria 

doamnei Cherry și Cartea Paturilor.  

 

Ilustrațiile aparțin legendarului David Roberts. 

 

„Un volum incredibil de amuzant.“ Publishers Weekly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortul de clătite 
Primul volum din seria  

Pettson și Findus 
 

de Sven Nordqvist 

 
Ilustraţii de Sven Nordqvist 

Nr. de pagini: 32 
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În Suedia și peste tot în lume, seria Pettson și 

Findus e un adevărat fenomen. Oricine a auzit 

de bătrânul fermier Pettson și de tovarășul său, 

motanul Findus cel vorbăreț. 

 

Minunat ilustrată, seria a înregistrat vânzări  

de peste 6 milioane de exemplare 

și s-a tradus în 44 de limbi. 

 

În primul volum al seriei, Tortul de clătite, publicat în Suedia în 1984, lui Findus îi place să-

și sărbătorească ziua de naștere. Dar nu o dată, ci de trei ori pe an! Nicio 

aniversare însă nu e completă fără tortul de clătite făcut de stăpânul său, Pettson. Iar pentru 

asta, Pettson are nevoie de ouă, făină și lapte. Dar făina s-a terminat, așa 

că Pettson trebuie să dea o fugă cu bicicleta la prăvălie. 

Numai că roata bicicletei trebuie umflată cu pompa care e închisă în atelier, cheia nu e 

nicăieri… și așa mai departe! Totul se transformă într-o aventură incredibilă 

și plină de haz, la finalul căreia cei doi prieteni pot savura tortul cu clătite mult așteptat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrează-te și colorează 
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Salutare COPII! 

Mă bucur că o să mă colorați și o să vă distrați cu mine!!! 

Să știți că nu sunt pretențios la culori. Mă puteți desena cum vă trece prin minte. 

Chiar sunt curios cum o să arăt…  

De MUCUS, nu știu ce să zic.  

El e mereu nemulțumit și se crede foarte important. Vrea să fie tot timpul verde. 

Ce aș mai râde dacă îl veți colora cu orice altă culoare. Poate se va supăra și va pleca din 

cartea mea.  

Mare scofală... 

Pe coada mea! BEBE MORCOV preferă să fie portocaliu cu frunzele verzi (vă rog să nu-i 

schimbați culorile, că începe să plângă… e mai sensibil din fire). Sper că o să vă distrați cu 

prietenii mei din GRĂDINA MAGICĂ și o să-mi trimiteți poze cu desenele voastre. 

 

 
De aceeași autoare: 

 

Aventurile râmei Oli 

Olga Gudynn 
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Când Elmer îi aude pe elefanţi 

plângându-se că afară este prea frig, îi 

ia cu el la o plimbare într-un loc și mai 

friguros, doar ca să le arate cât de bine 

se pot distra iarna! 
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Moș Roș urmează să vină, ca în fiecare an, și elefănţeii îl așteaptă foarte nerăbdători!  

Toate cadourile sunt pregătite, dar anul acesta Elmer a pregătit o surpriză specială pentru 

micii elefanţi…  

Cu condiţia să nu scoată o vorbă și să stea ascunși… 



MOG și vulpile 
Judith Kerr 

 
Ilustraţii de Judith Kerr 

Nr. de pagini: 32 

ISBN: 978-606-8780-95-5 

Titlul original: Mog on Fox Night 

Limba originală: engleză 

Traducere de: Domnica Drumea 

Anul apariţiei: 2016 

Format: 220x280 mm, paperback, color 

Preţ: 19,00 lei 
 
 

Într-o noapte târziu, Mog dă nas în nas cu nişte 

vulpi care fac un adevărat dezastru în bucătărie. 

Dar cine va curăţa în urma lor? Ce va face Mog? 

 

 

MOG și Iepurilă 
Judith Kerr 
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Într-o zi, Mog primește un cadou. 

Este un iepuraş de pluş, pe nume Iepurilă, care 

curând va deveni lucrul său cel mai drag. 

De aceea, când dispare Iepurilă, dispare şi Mog! 
 

Judith Kerr este autoarea şi ilustratoarea îndrăgitelor cărţi pentru copii din seria Mog şi 

The Tiger Who Came to Tea. A mai scris trei romane inspirate din propria copilărie, printre 

care When Hitler Stole Pink Rabbit. Cărţile ei pentru copii s-au vândut în peste 9 milioane 

de exemplare şi au devenit clasice. 

 

 

 
 

Din aceeaşi serie: 

 

 

 



Animăluțele 
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Billy nu este ca alţi copii: e mofturos, supărăcios și mai… morocănos.  

Într-o bună zi, mama lui îl duce la adăpostul de animale fără stăpân.  

Toate animalele de-acolo sunt drăgălașe și jucăușe, dar parcă prea vesele după gustul lui 

Billy. Însă el descoperă acolo un loc special, cu animăluţe urâcioase și mofturoase, iar 

printre ele, un căţeluș taaare morocănos.  

Să fie el prietenul pe care îl caută? 

Animăluţele morocănoase îţi arată că vei găsi perechea perfect potrivită pentru tine 

dacă rămâi tu însuţi. 

 

 

Kristine A. Lombardi este autoare și ilustratoare, și totodată o mare iubitoare de animale. 

Îi plac toate animalele, inclusiv cele morocănoase. Locuiește în Montclair, New Jersey, 

împreună cu Boo, o pisică adoptată de la un adăpost pentru animale.  

Aceasta este a doua ei carte.  

Pentru a afla cum să adopţi un animăluţ, te rugăm să contactezi adăpostul pentru animale 

din orașul tău. 
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Ce este curajul? Cu siguranță, un pompier trebuie să aibă mult curaj ca să salveze pe cineva 

blocat într-o clădire în flăcări, dar există multe alte feluri de curaj. Curaj obișnuit de care  

oamenii dau dovadă tot timpul. 

De pildă, „să fii primul care cere împăcare după o ceartă cu un prieten“ sau „să dormi fără 

lumina aprinsă“. 

Bernard Waber descrie într-un mod amuzant și emoționant curajul de toate felurile și pentru 

situațiile mai importante sau mai mărunte care scot la iveală eroul din fiecare dintre noi. 

Bernard Waber a fost un celebru autor american de cărți pentru copii. Printre cele mai 

cunoscute cărți ale sale se numără The House on East 88th Street, precum și seria Lyle, 

despre un crocodil care trăiește la oraș și aduce bucurie oamenilor pe care-i întâlnește. 

 

Curajul a fost scrisă după atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite și explică 

pe înțelesul copiilor semnificația acestei trăsături umane atât de prețioase. 
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Ca să fii un lup adevărat, trebuie: 

 1. Să urli la lună. 

 2. Să sufli peste case și să le spulberi. 

 3. Să mănânci oameni.  

  

A fost odată ca niciodată un lup pe nume Rolf – un lupușor bun, căruia îi plăcea să facă 

prăjituri și care întotdeauna se purta frumos cu prietenii lui. Dar se știe că, de fapt, lupii sunt 

mari și răi. 

Va descoperi Rolf în el un lup mare și rău?  

 

Află răspunsul în această extrem de amuzantă poveste de debut a autoarei și 

ilustratoarei Nadia Shireen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N-o să te las să 

pleci vreodată 
 

Smriti Prasadam-Halls, 

Alison Brown 
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Când iubești pe cineva, îi rămâi alături orice s-ar întâmpla. 

Și la bine… 

Și la greu… 

Mereu. 

 

 

„Alegerea perfectă pentru a împărtăși cu cineva drag această sărbătoare a iubirii 

necondiționate și o minunată poveste de citit înainte de culcare.“  

     – SCHOOL LIBRARY JOURNAL 
 
  
 

De același autor: 
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