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Povestiri scrise, desenate, condimentate,
sărate și dulci pentru toate vârstele…

Totul a început când
zmeul lui Floyd s-a blocat
într-un copac...

face
artă și spune povești. După succesul
debutului său, How to Catch a Star,
a continuat să creeze o serie de cărți
foarte bine primite, printre care Lost
and Found (după care s-a făcut un film
de animație premiat), The Way Back
Home, The Incredible Book Eating Boy,
The Great Paper Caper, The Heart and
the Bottle, Up and Down, This Moose
Belongs to Me și Once Upon an Alphabet.
De asemenea, a creat o serie de cărți
ilustrate despre niște personaje numite
The Hueys și a ilustrat The Day the
Crayons Quit și The Day the Crayons
Came Home (scrise de Drew Daywalt),
precum și Fred, prietenul imaginar
(scrisă de Eoin Colfer).

Optimism

Lucrurile au luat-o cu adevărat razna
când Floyd a aruncat cu un pantof ca
să elibereze zmeul, dar pantoful s-a
blocat și el, urmat de... o scară, o găleată
de vopsea, chiuveta din bucătărie, un
urang-utan și o balenă care se afla în
locul și la momentul nepotrivit. Și ăsta
a fost doar începutul dezastrului. Floyd
căuta cu disperare o soluție să rezolve
situația o dată pentru totdeauna...
Despre Lost and Found:
„O poveste care-ți merge direct
la inimă.“ Guardian

Furie

Curaj

Identitate

Despre The Heart and the Bottle:
„Profund și emoționant.“ Irish Times

Originar din nordul Irlandei, acum
locuiește și lucrează în Brooklyn,
New York.

Nominalizată la Irish Book Awards
Children’s Book of the Year și Galaxy Book
Awards Children’s Book of the Year.
ISBN: 978-606-8780-19-1
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Imaginaţie

www.oliverjeffers.com

Iubire
Compasiune

8+

Separați de distanțe mari, Conor, Abeke, Meilin și
Rollan văd fiecare o străfulgerare... apoi apar animalele.
Un lup, un leopard, un urs panda, un șoim. Fiecare
copil a invocat un animal legendar. Acum soarta le este
pecetluită. Cei patru eroi și animalele lor trebuie să se
unească și să pornească într-o misiune primejdioasă.
O forță întunecată din trecut se trezește și numai ei
au puterea de a o opri.
Soarta întregului Erdas se află în mâinile
acestor patru străini curajoși... și în
mâinile tale.

MULL

NEÎMBLÂNZIȚII

EȘTI ȘI TU UN NEÎMBLÂNZIT?
În ținutul Erdas, patru copii sunt pe cale să descopere
dacă au vreun spirit-animal, o legătură rară între om și
fiară, care le dă amândurora puteri inimaginabile.

Frică
◆

BOOKĂTĂRIA de texte & imagini 2

Personalitate

Pentru fete și băieți
NEÎMBLÂNZIȚII
de 11–16 ani
CARTEA ÎNTÂI DIN SERIA
SPIRITE-ANIMALE

Ghidul de supravieţuire pentru adolescenţi acoperă
toate problemele legate de hărţuire: de la hărţuirea
cibernetică la cea din școală, de acasă, din grupul de
prieteni și multe altele. Parcurgând acest ghid, vei
învăţa cum poţi să-ţi învingi frica și să-ţi construiești
viaţa pe care ai visat-o.
Cartea Aijei Mayrock îţi pune la dispoziţie „roeme“
(poezii rap) inspirate, ponturi de supravieţuire, povești
personale și chestionare rapide, un capitol despre cum
să le dezvălui părinţilor problema ta și un interviu în
exclusivitate cu autoarea.

Fă cunoștință cu cei patru eroi și alătură-te
misiunii lor de a salva ținutul Erdas.
ISBN 978-973-1989-97-6

BRANDON MULL

isbn 978-606-878-011-5
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„Util, emoţionant și foarte prietenos.“
KirKus review

Fiţe

colecția panda
de la pandora m

SERIA SPUNEȚI-MI JAKE!
Când te confrunȚi cu provocările zilnice
de la școală, regulile EXTRAORDINARITĂȚII
te scot mereu din bucluc!

Jake Marcionette

Jake Ali Mathews s-a obișnuit în sfârșit la noua
școală și lucrurile merg din ce în ce mai bine.
Până într-o zi, când Jake și colegii lui trebuie
să impresioneze o profesoară suplinitoare,
excentrica doamnă Cane. Va putea Jake să-și
folosească EXTRAORDINARITATEA pentru a
face față acestei profesoare severe, diabolicei lui
surori mai mari și unui nou proiect școlar ce se va
transforma într-o adevărată harababură?

SERIA frank einstein
„N-aș fi crezut niciodată că știința poate fi atât
de amuzantă... până când am citit Frank Einstein.
Copiii se vor distra pe cinste.“

—Jeff Kinney, autorul bestsellerului
Jurnalul unui puști
„Această ilustrare veselă și plină de ironie a
nevoii de a pune încontinuu întrebări și a afla singur răspunsurile își atinge perfect scopul.“

—Booklist
„Sunt o mulțime de explozii și experimente care
îndeamnă cititorul suspicios să-și pună halatul de
laborator și să dea startul invențiilor!”

—Bookpage
Frank Einstein (A) este un copil cu o minte
strălucită – un inventator și un savant de geniu. Klink (B) este o entitate autoasamblată,
cu inteligență artificială. Iar Klank (C) este
o entitate aproape autoasamblată și cu o
inteligență artificială aproximativă. Împreună
construiesc Electro-Degetul (D), un aparat
care poate produce energie gratis peste
tot în Midville. T. Edison, colegul de clasă și
eternul rival al lui Frank, apare ca de obicei
în scenă (E) și, cu ajutorul cimpanzeului său,
domnul Chimp, încearcă să saboteze (F)
planurile lui Frank!

Caută mai multă
EXTRAORDINARITA TE
la cea mai apropiată
librărie!

9+

isbn 978-606-719-316-9
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isbn: 978-973-1989-74-7

Smriti Prasadam-Halls

Alison Brown

www.pandoram.ro

Te iubesc când ești puternic, te iubesc când ești slab,
Cu tine alături, lumea e un loc drag.
Te iubesc grozav, te iubesc în gura mare
Le-arăt tuturor cât te iubesc de tare.
Un tandru mesaj de iubire necondiționată însoțește un ursuleț și
un iepuraș de-a lungul unei zile.
Această carte minunat ilustrată este perfectă pentru petrecerea
bebelușului, Ziua Mamei, Valentine’s Day și pentru toate ocaziile
în care vrem să ne arătăm iubirea față de cei dragi!

seria emoțiile tale
ISBN: 978-973-1989-92-1

Î

n primii ani de viaţă, copiii pot avea numeroase
emoţii pe care nu și le pot explica. Această serie
de cărţi ilustrate prezintă o parte dintre ele într-o
manieră amuzantă, dar totodată încurajatoare.

www.pandoram.ro

Fiecare carte conţine o notă adresată părinţilor și
învăţătorilor în care li se sugerează diverse moduri
de a-i ajuta pe copii să facă faţă acestor emoţii.

Micuța
mea
stea

Tu ești, tu ești steluța mea...
Somn ușor, micuța mea.

Carte recomandată de:

Citește și:

ISBN: 978-606-8780-43-6

Mă simt trist
www.parentime.ro

Mi-e frică

www.pandoram.ro

în curs de apari

ție

Când se lasă întunericul, iar luna și stelele strălucesc
pe cer, când cei mici sunt obosiți și au pleoapele grele
de somn, luați-i în brațe și înveliți-i ușor – e timpul
pentru o poveste de noapte bună.
ISBN: 978-973-1989-91-4
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de ce? când? cum?

aminte?

ARICIUL şi IEPURAŞUL nu ştiu când sunt zilele lor
de naştere şi hotărăsc să le sărbătorească a doua zi ca să
se asigure că nu le pierd. Dar ce cadouri să‑şi facă cei doi buni
prieteni? Fiecare reuşeşte să‑i facă celuilalt cadoul perfect
de ziua lui — dar nu pentru că s‑ar fi gândit la acest lucru...

de primăvară

Cadou
de ziua ta

Ariciul şi Iepuraşul sunt cei mai buni prieteni, chiar dacă
Iepuraşul este o vietate de zi, iar Ariciul una de noapte. Pentru că
atunci când Ariciul merge la culcare Iepuraşul de abia se trezeşte,
ei nu se pot juca destul împreună. Ariciul acceptă lucrurile aşa
cum sunt, însă Iepuraşul îşi pune o dorinţă ca măcar o dată
Ariciul să stea treaz ziua ca să se poată juca împreună...

Dorința
iepurașului

Scriitorul Paul Stewart şi ilustratorul Chris Riddell au creat două
fermecătoare personaje ale pădurii, într‑o înduioşătoare poveste
despre o prietenie plină de umor.

ul şi Iepuraşul

„Ariciul şi Iepuraşul au câştigat inima publicului.
Această carte are potenţialul unui mare succes“
Wendy Cope, Daily Telegraph

„Un succes răsunător“ Daily Telegraph
„O povestire dulce şi haioasă despre prietenie“ Books for Keeps

A treia povestire cu Ariciul şi Iepuraşul este, alături de
primul volum al seriei, Bulgăraş de primăvară, una dintre cele mai
frumoase poveşti despre prietenie. Este pur şi simplu încântătoare...
„O poveste minunată...“ Child Education

„O comoară de carte cu o surprinzătoare idee originală“

Paul Stewart şiNaomi
Chris
Lewis Riddell
T.E.S.

Paul Stewart şi Chris Riddell

ISBN 978‑606‑719‑196‑7

ISBN 978‑606‑719‑197‑4

„O explorare inteligentă a tabuurilor.“
Books for Keeps

Prima povestire cu Ariciul şi Iepuraşul,
Bulgăraş de primăvară, a fost publicată în peste zece ţări
şi este citită şi admirată în întreaga lume lume.

ISBN 978‑606‑719‑199‑8

„Plină de un umor nebun, cărticica semnată de
Babette Cole vă va stârni cu siguranţă curiozitatea.“
Junior

ISBN 978-606-8780-20-7

„... o realizare de excepţie...“ www.achuka.co.uk
Paul Stewart
şi Chris Riddell

Paul Stewart şi Chris Riddell
ISBN 978-606-719-198-1
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BABETTE COLE

„Utilă și amuzantă, o carte ce vine în sprijinul părinţilor
epuizaţi să răspundă la veșnica întrebare De ce?.“
Guardian

Ted a văzut mulţi copii crescând. Pe un ton înţelept,
dar deosebit de amuzant, Ted ne explică pe îndelete
cum Domnul și Doamna Hormon își amestecă
poţiunile vrăjite care-i transformă pe copii în adulţi…
desigur, cu cele mai bune rezultate!
„Foarte distractivă!“ the independent
„O carte ce spune lucrurilor pe nume.
Nu se vor mai auzi chicoteli rușinate,
ci un hohot de râs sănătos.“ the times

ISBN 978-606-8780-21-4
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BABETTE COLE

Când simt că e aproape întâiul fulg de nea, toţi aricii, mari şi mici,
se duc la culcare. Şi pentru că dorm până hăt târziu în primăvară,
nu ştiu, nu au cum să ştie ce este aceea iarnă.
Dar toţi aricii, de la cei mai mici până la cei mai mari, sunt taaare
curioşi din fire. Iar atunci când se trezesc, e PRIMĂVARĂ,
totu‑i înflorit în jurul lor, şi este cald, şi este bine, şi‑i frumos.
Cum să priceapă ei, sărmanii, ce‑i aia iarna? Ariciul din povestea
noastră are noroc: un prieten adevărat, Iepuraşul, o să‑i păstreze,
într‑un bulgăraş, un piculeţ de iarnă…

Deschide această carte ca să arunci o privire pe furiș la
micile secrete ale vieţii explicate de geniala Babette Cole.

MAMI NU MI-A SPUS

uci aminte. Dar, de
tică supărare, căci
d joaca şi îmbufnarea
amintească tot…

iepurașul și ariciul
Bulgăraș
Ce-ți aduCi

cine a fost... ?

Cine a fost

q Un copil care a învățat să deseneze înainte să învețe
să vorbească

Cine a fost Pablo Picasso?

Cine a fost

Pablo Picasso?

Pablo Picasso?
Text și ilustraţii de True Kelley

q Un iubitor de animale care avea un șoricel, o broascățestoasă, o maimuță și o mulțime de pisici și câini

Cine a
a fost
Cine
fost

q Un astronom care a înțeles că Soarele nu se
învârtește în jurul Pământului

q O conducătoare iubită cunoscută și ca „Buna
regină Bess“

q Un om condamnat la arest la domiciliu pentru
descoperirile lui

q Toate cele de mai sus!
a

ISBN: 978-606-8780-04-7
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Marco Polo?

EDING / HARRISON

a
q Toate cele de mai sus!

Află mai multe despre adevăratul
Galileo Galilei în această biografie
amuzantă și minunat ilustrată!

BRENNAN DEMUTH / O’BRIEN

q Părintele științei moderne

Află mai multe despre
adevărata regină Elisabeta din
această biografie amuzantă și
minunat ilustrată!

q Un băiat care a trăit în Italia, la Veneția, acum șapte
sute de ani

q Autorul unei cărți de călătorii care l-a inspirat pe
Cristofor Columb
q Toate cele de mai sus!

de
Patricia Brennan
Demuth

Iată o biografie ilustrată despre
Marco Polo și lumea în care a trăit!

Ilustraţii de
John O’Brien

ISBN: 978-973-1989-96-9

de June Eding
www.pandoram.ro
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Ilustraţii de
Nancy Harrison

de Joan Holub
www.pandoram.ro

istorie

filosofie

iulius
cezaR

istoria pe înțelesul copiilor

În ținutul faraonilor și al piramidelor, Cleopatra era o
prințesă cu un viitor nesigur. Când propriul ei frate a
încercat s-o ucidă, și-a dat seama că nu poate avea
încredere în nimeni. Apoi, conducătorii Romei au
început să se lupte pentru a-i capta atenția și Cleopatra
Rachel
FiRth
s-a confruntat cu cea mai mare provocare
din viața
ei.
Crezi că a reușit să-și ducă planurile la îndeplinire?

Katie Daynes
Ilustrații de

Serena Riglietti

FilosoFia pent ru copii

iulius cezaR

istoriape
peînțelesul
înțelesul
copiilor
istoria
copiilor

matematică

FilosoFia
pent ru

Axel Hacke

copii

Micul Rege
Decembrie
Ilustraţii de Michael Sowa

40 de răspunsuri
la
Devenim copii la sfârșitul vieţii... e oare un lucru bun? Ei bine, va
curiozitățile tale
despre
lume
trebui
să-l întrebi
pe micul rege Decembrie. Poţi să-l întrebi orice.
Poţi să stai cu el pe balcon, să vă uitaţi la stele și să vorbiţi despre
nemurire. Iar atunci când îl ai alături, începi să vezi lucruri pe

care altfel nu le-ai vedea...
david a.Un
white
basm modern, minunat ilustrat, pentru copii și părinţi laolaltă,

Michael Sowa locuiește la Berlin și este pictor și desenator
independent din 1975. În 1995 a fost recompensat cu premiul
Olaf Gulbransson.

ISBN: 978-973-1989-90-7
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IlustrațII de
stephen paRkhouse

· Michael Sowa

Axel Hacke este scriitor și semnează articole pentru revista
Süddeutsche Zeitung din München. Este unul dintre cei mai cunoscuţi autori germani, cărţile sale fiind traduse în numeroase limbi.

Axel Hacke

ISBN: 978-606-8780-23-8

david a. white

Recomandat de:

Katie Daynes

Rachel FiRth

înrudit cu Micul Prinţ.

Cleopatra 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.

Marco Polo?

q Un adolescent care a călătorit în China - și s-a întors
după douăzeci și patru de ani

ISBN: 978-606-8780-61-0

ISBN: 978-606-8780-56-6

Cine a fost

Cine a fost

Cine a fost Marco Polo?

q O admiratoare a lui William Shakespeare

Galileo?

HOLUB / O’BRIEN

regina
Elisabeta?
Galileo?

By Roberta Edwards
Illustrated by True Kelley

Află mai multe despre adevăratul
Pablo Picasso în această biografie
amuzantă și minunat ilustrată!

Cine a fost

Cine a fost Galileo?

q O adolescentă întemnițată în înfricoșătorul Turn
al Londrei

Cine a fost regina Elisabeta?

o serie de
Cine a fost
biografii
de
regina Elisabeta?
mare succes

q Toate cele de mai sus!

KELLEY

q Cel mai faimos artist al secolului al XX-lea

www.pandoram.ro

Ilustraţii de John O’Brien

cărți pentru copii

SERIA ELEFANTUL ELMER
Prietenii lui Elmer sunt de diferite
culori – roz, galben, verde, albastru, mov,
portocaliu, roșu și negru.
Dar numai Elmer are toate aceste culori!

și prietenii

lui

Amuză-te colorând desenele cu Elmer și, răspunzând la niște
întrebări simple, vei învăţa să numeri, dar nu numai atât.

și prietenii

seria mog

lui
4+

Mog pare să intre mereu în bucluc.
Uită că are o ușiţă specială și că tocmai a luat cina.
Dar într-o seară zăpăceala ei pică la ţanc!

MOG,

MOG

4+

Mog are o zi liniștită până când un bebeluș vine în vizită.
„Mog adoră bebelușii“, spune doamna
Thomas, dar Mog nu e atât de sigură!
Deși Mog hotărăște că nu-l place pe acest bebeluș,
îi salvează viaţa și primește o recompensă uriașă.

pisica uitucă

și bebelușul

titlul original: Elmer and Friends: First Colouring / Activity Book
autor: David McKee
Text copyright © Andersen Press Ltd, 2006
Illustration copyright © David McKee, 1986
Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediție
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau
păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau
mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.
O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 490, București; Tel.: +4 021 300 60 90; Fax: +4 0372 25 20 20
Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei

ISBN: 978-606-8780-63-4

Carte de povești cu autocolante
www.pandoram.ro

Prima mea carte de activităţi și colorat

ZIUA SPECIALĂ A LUI

Judith Kerr s-a născut la Berlin, dar familia ei a părăsit
Germania în 1933 pentru a fugi de venirea la putere a partidului nazist și s-a refugiat în Anglia.
Judith Kerr a început să scrie și să ilustreze cărţi pentru
copii inspirată de cei doi copii ai săi.
În 2012 i-a fost acordat Ordinul de Excelenţă al Imperiului Britanic pentru serviciile pe care le-a adus literaturii
pentru copii și educaţiei despre Holocaust.
Judith Kerr spune că prima pisică a familiei sale se numea Mog și că o uimeau atât de tare lucrurile ciudate pe
care le făcea, încât s-a hotărât să scrie și să ilustreze o carte
despre ea. Astfel a luat naștere seria Mog.

Judith Kerr s-a născut la Berlin, dar familia ei a părăsit
Germania în 1933 pentru a fugi de venirea la putere a partidului nazist și s-a refugiat în Anglia.
Judith Kerr a început să scrie și să ilustreze cărţi pentru
copii inspirată de cei doi copii ai săi.
În 2012 i-a fost acordat Ordinul de Excelenţă al Imperiului Britanic pentru serviciile pe care le-a adus literaturii
pentru copii și educaţiei despre Holocaust.
Judith Kerr spune că prima pisică a familiei sale se numea Mog și că o uimeau atât de tare lucrurile ciudate pe
care le făcea, încât s-a hotărât să scrie și să ilustreze o carte
despre ea. Astfel a luat naștere seria Mog.

Judith Kerr

ISBN: 978-606-8780-44-3

Judith Kerr

ISBN: 978-606-8780-45-0

www.pandoram.ro

www.pandoram.ro

David McKee

personaje noi
Acesta este Max.

Max e un pisoi care nu

se teme de nimic.

Max e un pisoi curajos.
Max e un pisoi care vânează șoareci.

Într-o dimineaţă Pom Pom era tare năuc.
Nu se putea apuca de nimic.

Într-o dimineaţă, Pom Pom s-a trezit indispus
și nimic nu i-a mai fost pe plac.

Așa că Pom Pom și mama lui au hotărât să joace un joc.
Iar când Pom Pom începe să câștige, descoperă că îi place
să fie campion . . .

poate un pic PREA mult!

Dar cum arată un șoarece?
„Una dintre acele cărți minunate pe care le poți citi de
nenumărate ori înainte de culcare.“ Financial Times

Apoi lucrurile au mers din ce în ce mai prost…
— Hââmm! a zis Pom Pom morocănos.

Nu rata:

ISBN: 978-973-1989-78-5
ISBN: 978-973-1989-79-2

ISBN: 978-606-8780-12-2

www.pandoram.ro

în curs de apari
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ție

„Încă o carte frumoasă a acestui
apreciat autor și ilustrator.”
BOOKS FOR KEEPS

ție

seria mica prințesă

„O carte adorată – pe bună dreptate –
de cei mici, cu vârste între 2 și 5 ani.”
THE SUNDAY TIMES

O poveste din seria Mica Prințesă
Mica prinţesă pleacă în excursie cu cortul.
Toată lumea se oferă să o ajute, dar ea
refuză categoric.
– Vreau să fac eu singură! insistă ea.
Așa că pleacă singurică să caute un loc frumos
unde să-și instaleze cortul. Odată ajunsă acolo,
își dă seama că a uitat să ia câteva lucruri.
Se pare că i-ar prinde bine
o mână de ajutor,
la urma urmei...

Vreau să fac
eu singură!

În fiecare seară, Regele îi spune Micii Prinţese
o poveste ca să o ajute să adoarmă. Dar când
tatăl ei este plecat cu treabă ca orice rege, nimeni
nu știe să-i spună o poveste înainte de culcare așa
cum o face el… astfel încât Mica Prinţesă
NU vrea să doarmă!

seria jack
O reală plăcere
s-o citești cu
voce tare.
telegraph

O poveste din seria Mica Prințesă

Jack, Zak și Caspar, trei bravi marinari,
construiau o corabie de război

Vreau o poveste
înainte de culcare!
ca să plece în larg …

O carte clasică pentru copii în care

o zi la plajă cu familia se transformă într-o

palpitantă aventură cu piraţi odată cu
descătușarea imaginaţiei a trei copii.

Jack, Zak și Caspar construiau o tabără,
o superfortăreaţă înălţându-se în ceaţă...

Această aventură magică, imaginară, este
perfectă pentru copiii curajoși de pretutindeni!
„O poveste multirasială, proaspătă,
fermecătoare, care este pe cât de palpitantă,
pe atât de reconfortantă.“
Sunday Times

De la creatorii bestsellerului
Regele Jack și dragonul.
ISBN 978-973-1989-88-4

ISBN: 978-606-8780-14-6

David McKee

ISBN 978-606-8780-16-0

www.pandoram.ro

ISBN 978-973-1989-88-4

www.pandoram.ro
ISBN 978-606-8780-15-3

www.pandoram.ro

Tony Ross

www.pandoram.ro

în curs de apari

www.pandoram.ro

Tony Ross

pandoram.ro
blog.edituratrei.ro

CATALOG

www.facebook.com/
panda.cartipentrucopii

Povestiri scrise, desenate, condimentate,
sărate și dulci pentru toate vârstele…

Totul a început când
zmeul lui Floyd s-a blocat
într-un copac...

face
artă și spune povești. După succesul
debutului său, How to Catch a Star,
a continuat să creeze o serie de cărți
foarte bine primite, printre care Lost
and Found (după care s-a făcut un film
de animație premiat), The Way Back
Home, The Incredible Book Eating Boy,
The Great Paper Caper, The Heart and
the Bottle, Up and Down, This Moose
Belongs to Me și Once Upon an Alphabet.
De asemenea, a creat o serie de cărți
ilustrate despre niște personaje numite
The Hueys și a ilustrat The Day the
Crayons Quit și The Day the Crayons
Came Home (scrise de Drew Daywalt),
precum și Fred, prietenul imaginar
(scrisă de Eoin Colfer).

Optimism

Lucrurile au luat-o cu adevărat razna
când Floyd a aruncat cu un pantof ca
să elibereze zmeul, dar pantoful s-a
blocat și el, urmat de... o scară, o găleată
de vopsea, chiuveta din bucătărie, un
urang-utan și o balenă care se afla în
locul și la momentul nepotrivit. Și ăsta
a fost doar începutul dezastrului. Floyd
căuta cu disperare o soluție să rezolve
situația o dată pentru totdeauna...
Despre Lost and Found:
„O poveste care-ți merge direct
la inimă.“ Guardian

Furie

Curaj

Identitate

Despre The Heart and the Bottle:
„Profund și emoționant.“ Irish Times

Originar din nordul Irlandei, acum
locuiește și lucrează în Brooklyn,
New York.

Nominalizată la Irish Book Awards
Children’s Book of the Year și Galaxy Book
Awards Children’s Book of the Year.
ISBN: 978-606-8780-19-1

www.pandoram.ro

Imaginaţie

www.oliverjeffers.com

Iubire
Compasiune

8+

Separați de distanțe mari, Conor, Abeke, Meilin și
Rollan văd fiecare o străfulgerare... apoi apar animalele.
Un lup, un leopard, un urs panda, un șoim. Fiecare
copil a invocat un animal legendar. Acum soarta le este
pecetluită. Cei patru eroi și animalele lor trebuie să se
unească și să pornească într-o misiune primejdioasă.
O forță întunecată din trecut se trezește și numai ei
au puterea de a o opri.
Soarta întregului Erdas se află în mâinile
acestor patru străini curajoși... și în
mâinile tale.

MULL

NEÎMBLÂNZIȚII

EȘTI ȘI TU UN NEÎMBLÂNZIT?
În ținutul Erdas, patru copii sunt pe cale să descopere
dacă au vreun spirit-animal, o legătură rară între om și
fiară, care le dă amândurora puteri inimaginabile.

Frică
◆

BOOKĂTĂRIA de texte & imagini 2

Personalitate

Pentru fete și băieți
NEÎMBLÂNZIȚII
de 11–16 ani
CARTEA ÎNTÂI DIN SERIA
SPIRITE-ANIMALE

Ghidul de supravieţuire pentru adolescenţi acoperă
toate problemele legate de hărţuire: de la hărţuirea
cibernetică la cea din școală, de acasă, din grupul de
prieteni și multe altele. Parcurgând acest ghid, vei
învăţa cum poţi să-ţi învingi frica și să-ţi construiești
viaţa pe care ai visat-o.
Cartea Aijei Mayrock îţi pune la dispoziţie „roeme“
(poezii rap) inspirate, ponturi de supravieţuire, povești
personale și chestionare rapide, un capitol despre cum
să le dezvălui părinţilor problema ta și un interviu în
exclusivitate cu autoarea.

Fă cunoștință cu cei patru eroi și alătură-te
misiunii lor de a salva ținutul Erdas.
ISBN 978-973-1989-97-6

BRANDON MULL

isbn 978-606-878-011-5

pandoram.ro

„Util, emoţionant și foarte prietenos.“
KirKus review

Fiţe

