
C ATA L O G  •  2 0 1 9

C A R T E   P E N T R U   T O Ț I   C O P I I I



2 Carte educa  vă

Primii pași

Nuca de cocos 
ISBN 978-9975-4228-0-2
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Veverița
ISBN 978-9975-4228-2-6
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Ieduțul
ISBN 978-9975-69-997-6
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Poeziile scurte, vesele, desenele vii, ingenioase vor ajuta copilul să descopere 
pas cu pas lumea înconjurătoare, să-și îmbogățească vocabularul, să „descifreze” 
tainele culorilor. Cărțile au forma „personajelor” acestor laconice istorioare: 
pisicuța, cățelușul, rățușca, vulpișoara etc.

Moș Crăciun
ISBN 978-9975-54-118-3
8 pagini, 21,5 x 28 cm
carton, policromie

Hristos a Înviat!
ISBN 978-9975-69-915-0
10 pagini, 21,5 x 28 cm
brosată, policromie
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Pisicuțul
ISBN 978-606-761-027-7
8 pagini, 16 x 16 cm 
carton, policromie

Para
ISBN 978-9975-4228-1-9
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Mărul 
ISBN 978-9975-69-999-0
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Iepurașul 
ISBN 978-9975-69-998-3
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Elefantul
ISBN 978-9975-69-484-1
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Papagalul
ISBN 978-9975-69-486-5    
8 pagini, 27 x 27 cm 
carton, policromie

Rățușca
ISBN 978-606-761-026-0
8 pagini, 16 x 16 cm 
carton, policromie

Cățelușul
ISBN 978-606-761-028-4
8 pagini, 16 x 16 cm 
carton, policromie

Primii pași
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Prima mea carte cu imagini
O colecție care contribuie la dezvoltarea limbajului copilului mic, pas cu 
pas. Parcurgând cărțile împreună cu copilul dumneavoastră îl veți ajuta să-și 
îmbogățească vocabularul în joacă. Cuvintele din carte sunt asociate cu imagini 
excepționale pentru a-l face pe copil să le înțeleagă și să le memoreze mai ușor.

Primele cuvinte
ISBN 978-606-761-018-5
18 pagini, 17 x 18 cm
carton, policromie

Animale sălba  ce și puii lor
ISBN 978-606-761-017-8
18 pagini, 17 x 18 cm
carton, policromie

Animale domes  ce și puii lor
ISBN 978-606-761-016-1
18 pagini, 17 x 18 cm
carton, policromie

Culori. Numere. Forme
ISBN 978-606-761-019-2
18 pagini, 17 x 18 cm
carton, policromie
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Bebe smartphone

O ZI LA FERMA

Sunete emise de animale        ½       Melodii amuzanteSunete emise de animale        ½       Melodii amuzante

O ZI LA FERMA

PRIETENII DIN PADURE
PRIETENII DIN PADURE 

Sunete emise de animale        ½       Melodii amuzanteSunete emise de animale        ½       Melodii amuzante

PRIN   SAVANA
O   PLIMBARE
PRIN   SAVANA

O   PLIMBARE

Sunete emise de animale        ½       Melodii amuzanteSunete emise de animale        ½       Melodii amuzante

O plimbare prin savană
ISBN 978-9975-54-243-2
10 pagini, 26,5 x 19 cm
carton, policromie

Prietenii din pădure
ISBN 978-9975-54-244-9
10 pagini, 26,5 x 19 cm
carton, policromie

O zi la fermă
ISBN 978-9975-54-243-2
10 pagini, 26,5 x 19 cm
carton, policromie

Cu ajutorul cărților din această colecție impresionată, copiii vor învăța animalele 
domes  ce, dar și pe cele sălba  ce în  mp ce se joacă. Un telefon de jucărie dă 
voce tuturor personajelor din carte și îi încântă pe cei mici cu melodii amuzante! 
Copiii pot să se joace cu telefonul în  mp ce părinții le citesc poves  oara.
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Împreună cu Superpuș  i, copiii învață să cunoască și să iden  fi ce culorile, fi gurile 
geometrice și formele în lumea care îi înconjoară. Fiecare pagină a cărții este 
magne  zată, as  el încât, cu ajutorul pieselor de joc, copiii completează imaginile 
din poveste, rezolvă problemele apărute, construiesc diferite lucruri, magneții fi ind 
o sursă inepuizabilă de crea  vitate și imaginație. Pentru părinți și educatori sunt 
prezentate modalitățile de u  lizare a acestor cărți sub aspect didac  c, metodic, 
educa  v.

Superpuș  i și Marea Operațiune 
„Salvați Formele!”
ISBN 978-973-8956-21-6
10 pagini, 21 x 28 cm + 36 magneți
carton, policromie

Superpuș  i și Marea Operațiune 
„Salvați Culorile!”
ISBN 978-973-8956-20-9
10 pagini, 21 x 28 cm + 33 magneți
carton, policromie

Superpuș  i
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Este o carte pe care părintele sau educatorul o va ci   împreună cu micuțul, care 
va fi  surprins de faptul că ursuleții dispar unul câte unul. Îi va regăsi însă pe toți pe 
pagina-surpriză tridimensională de la sfârșitul cărții. Copilul va învăța număratul 
repede și ușor și se va distra urmărind acțiunea ce se desfășoară în fi ecare pagină.

10 ursuleți ghiduși
ISBN 978-973-8956-89-6
22 pagini, 25 x 21,5 cm 
carton, policromie

Carte 3D
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Sporturile mele preferate
ISBN 978-9975-69-837-5
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

Profesia mea
ISBN 978-9975-69-411-7   
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

Cu ajutorul acestor cărți, copiii vor descoperi diversitatea și frumusețea lumii 
înconjurătoare, îmbogățindu-și imaginația și limbajul, dezvoltându-și atenția 
și fl exibilitatea gândirii. Poeziile scurte, din numai câteva versuri, ușor de memorat, 
le oferă noțiuni de bază despre lumea vegetală și animală, ocupații și profesii etc.

Vreau să ș  u
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Instrumente muzicale
ISBN 978-9975-69-836-8 
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

În grădina de legume
ISBN 978-9975-69-377-6   
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

Cine și ce mănâncă
ISBN 978-9975-69-427-8 
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

Cartea cu păsări
ISBN 978-9975-69-537-4 
12 pagini, 14,5 x 15,5 cm 
carton, policromie

Î

Vreau să ș  u
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Cu această carte interac  vă copilul dumneavoatră se va distra ore 
în șir. În sfârșit visul i se împlinește și poate să conducă el însuși 
o mașină. De fapt, nu una, ci chiar cinci mașini speciale! Dar ca 
să conducă frumos și fără accidente, trebuie să învețe regulile 
și semnele de circulație și să rezolve sarcinile din trafi c. Cartea 
conține 5 planșe de joc și 5 mașini speciale încorporate, precum 
și un semafor cu lumini și 10 butonașe cu sunete.

Cărțile conțin câte o poveste cap  vantă cu și despre animalele de la fermă și 
animalele ce trăiesc în Africa. Copilul dumneavoastră le va putea învăța din 
superbele desene, dar le va și auzi datorită celor 30 de butonașe sonore inserate 
în fi ecare carte. Micuțul se va distra apăsând pe butonașe și ascultând glasurile 
animalelor, în  mp ce dumneavoastră îi veți ci   povestea.

Ce animale trăiesc în Africa?
ISBN 978-9731-97-293-0 
30 pagini, 30 x 29 cm +
30 de butonașe cu sunete
carton, policromie

Semaforul magic
ISBN 978-9975-54-426-9
10 pagini, 27 x 30 cm +
5 mașinuțe încorporate
carton, policromie

stra ore 
nsuși 

Ce animale trăiesc la fermă?
ISBN 978-9975-54-307-1

30 pagini, 30 x 29 cm +
30 de butonașe cu sunete

carton, policromie

Carte sonoră
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Carte sonoră
ABC. Alfabetul
ISBN 978-9975-54-276-0
16 pagini, 31 x 29,5 cm +
33 de butonașe cu sunete
carton, policromie

123. Numerele
ISBN 978-9975-54-275-3
16 pagini, 31 x 29,5 cm +

33 de butonașe cu sunete
carton, policromie

O carte minunată care îl va ajuta pe copilul dumneavoastră să învețe 
literele într-un mod distrac  v! Această carte îi oferă celui mic o 
modalitate ușoară și amuzantă de a învăța alfabetul limbii române. 
Apăsând pe butoane, micuțul va asocia fi ecare literă cu sunetul, 
iar cuvintele cu imaginea. De asemenea va putea să scrie literele 
și cuvintele de atâtea ori de câte ori va fi  necesar, ștergându-le și 
scriindu-le iar și iar. Cartea îl va ajuta pe copil să învețe alfabetul, să 
citească și să scrie literele și primele cuvinte, contribuind în acelașii 
 mp la îmbogățirea vocabularului.

O carte minunată care îl va ajuta pe copilul dumneavoastră să 
învețe numerele într-un mod distrac  v! Această carte îi oferă 
celui mic o modalitate ușoară și amuzantă de a învăța cifrele 
și numerele. Apăsând pe butoane, micuțul va asocia fi ecare 

număr cu sunetul și cu imaginea. De asemenea va putea să scrie 
numerele cu cifre și litere de atâtea ori de câte ori va fi  necesar, 
ștergându-le și scriindu-le iar și iar. Cartea îl va ajuta pe copil să 

învețe să numere, să socotească, să deseneze și să deosebească 
fi gurile geometrice, contribuind în acelașii  mp la îmbogățirea 

vocabularului și la dezvoltarea dexterității.
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Carte sonoră
Marea enciclopedie a animalelor
ISBN 978-9975-54-251-7
16 pagini, 31,5 x 31,5 cm +
52 de butonașe cu sunete
carton, policromie

Marea enciclopedie a dinozaurilor
ISBN 978-9975-54-229-6

16 pagini, 31,5 x 31,5 cm +
52 de butonașe cu sunete

carton, policromie

Cu ajutorul acestei cărți pline de culoare și de informații cap  vante 
copilul va putea explora uimitoarea lume a animalelor într-un mod 
inedit. Va găsi aici cele mai curioase și amuzante fapte despre 
animale, iar cele peste 50 de sunete uimitoare vor face ca această 
călătorie în lumea animalelor să fi e de neuitat. Este cartea perfectă 
pentru cei mici!

Cu ajutorul acestei cărți pline de culoare și de informații cap  vante 
copilul va putea să cunoască mai îndeaproape lumea misterioasă 

a dinozaurilor într-un mod inedit. Va găsi aici cele mai curioase 
și amuzante fapte despre dinozauri, iar cele peste 50 de sunete 

uimitoare vor face ca această călătorie în lumea dinozaurilor să fi e de 
neuitat. Este cartea perfectă pentru cei mici!
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Cărțile din această colecție, ilustrate expresiv, au forma animalelor care sunt 
prezentate. Informațiile cu caracter enciclopedic răspund la întrebările cele 
mai curioase ale fi ecărui copil: cum arată un hipopotam, un  gru sau un urs, 
unde și alături de cine trăiesc, ce mănâncă, ce caracteris  ci mai neobișnuite sau 
surprinzătoare au. Dacă „animalele” vor fi  sprijinite pe cele patru lăbuțe, copiii se 
vor putea juca cu ele.

Ursulețul
ISBN 978-973-87815-2-8
12 pagini, 33 x 22 cm 
carton, policromie

Hipopotamul
ISBN 978-973-87815-3-5
12 pagini, 33 x 22 cm 
carton, policromie

ZooABC
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Această carte îi ajută pe copii să învețe engleza într-un mod plăcut și amuzant. Pe fi ecare 
pagină a abecedarului sunt plasate pătrățele colorate care conțin o literă a alfabetului, scri-
să cu majusculă și cu minusculă, și un cuvânt care începe cu acea literă, pentru ca micuții 
să o recunoască mai ușor. Copiii trebuie să apese butonașul care corespunde cuvântului 
sau expresiei pentru a ș   cum se pronunță. Pentru a ușura asimilarea cuvintelor, acestea 
sunt grupate pe fi ecare pagină potrivit criteriului tema  c. Ilustrațiile redau într-o formă 
grafi că clară sensul celor mai uzuale expresii pe care să le înțeleagă și să le învețe mai ușor.

Primul meu abecedar ilustrat în limba engleză
ISBN 978-973-8956-15-5
24 pagini, 20 x 29 cm + 36 butonașe cu sunete
carton, policromie

Prima mea enciclopedie ilustrată în limba engleză
ISBN 978-973-8956-16-2

24 pagini, 20 x 29 cm + 36 butonașe cu sunete
carton, policromie

Enciclopedia ilustrată în limba engleză propune copiilor 
noțiuni esențiale despre cifre, culori, forme, ano  mpuri, antonime. 

Pătrățelele colorate de pe fi ecare pagină conțin cifrele de la 
1 la 9, precum și numerele 10, 20 și 30. Lângă fi ecare cifră apare și cuvântul 
care este redat în ilustrație cu aceeași culoare cu cea a pătratului. Cuvântul 
poate fi  găsit și în imagine lângă elementul care îi redă semnifi cația și care 

este repetat de atâtea ori de câte ori se indică în pătrat.

Învăț engleza
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Această colecție oferă o modalitate ușoară și amuzantă de a învăța scrierea 
literelor și a primelor cuvinte în limbile română și engleză și de a efectua operații 
simple de adunare și scădere. Copilul va fi  ajutat de un adult să scrie folosind 
s  letul. Prima pagină arată clar cum trebuie formate literele și cifrele, în vreme 
ce primele cuvinte și primele operații aritme  ce pot fi  învățate ușor datorită 
ilustrațiilor încântătoare. Ca să ștergeți tăblița magne  că, împingeți-o pur și simplu 
la loc în carte, apoi trageți-o din nou afară și, ca prin farmec, aceasta va fi  curată!
Cărțile sprijină dezvoltarea următoarelor abilități: u  lizarea corectă a 
instrumentelor de scris, scrierea și recunoașterea literelor și a cifrelor, ci  rea 
și scrierea primelor cuvinte, formarea vocabularului, recunoașterea cifrelor și 
numărarea, coordonarea ochi–mână, interacțiunea părinte–copil.

Numărăm, adunăm și scădem!
ISBN 978-973-8956-73-5
10 pagini, 21 x 21 cm + tăbliță de scris  
carton, policromie

Citește și scrie
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Ac  vitățile educa  ve și distrac  ve din această serie îl vor ajuta pe copilul 
dumneavoastră să învețe prin joc, rapid și ușor, noțiuni de bază, pregă  ndu-l as  el 
pentru școală. El își va dezvolta dexteritatea trasând linii, scriind primele litere, va 
învăța să numere, să recunoscă formele, să descopere contrariile, să asocieze și să 
sorteze obiectele, să găsească asemănări și deosebiri între lucruri și se va distra în 
același  mp împreună cu simpa  cii vrăjitori Adelina 
și Adișor.

Învăț SĂ SCRIU împreună
cu Adelina și Adișor
ISBN 978-973-1972-94-7
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Învăț SĂ NUMĂR împreună
cu Adelina și Adișor
ISBN 978-973-1972-95-4
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Învăț FORMELE împreună
cu Adelina și Adișor
ISBN 978-973-1972-96-1
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Învăț CONTRARIILE împreună
cu Adelina și Adișor
ISBN 978-973-1972-97-8
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Învăț împreună cu Adelina și Adișor
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Sunt educat, mă port civilizat

Învață să respecți natura împreună 
cu Ma  lda Văcuța
ISBN 978-606-761-005-5
24 pagini, 22,5 x 22,5 cm
carton, policromie

Învață să fi i prudent împreună 
cu Alice Șoricica
ISBN 978-606-761-002-4
24 pagini, 22,5 x 22,5 cm
carton, policromie

Învață bunele maniere împreună 
cu Benjamin
ISBN 978-606-761-003-1
24 pagini, 22,5 x 22,5 cm
carton, policromie

Învață să fi i curat împreună 
cu Mar  nel Ursulețul
ISBN 978-606-761-004-8
24 pagini, 22,5 x 22,5 cm
carton, policromie

O colecție care îi învață pe copii bunele maniere într-un mod amuzant. Cele patru 
poves  oare îi vor ajuta să înțeleagă de ce nu trebuie să scuipe sau să se strâmbe, 
sau să arunce gunoaie pe jos, de ce trebuie să se spele și să fi e îngrijiți, cum 
trebuie să se comporte atunci când sunt în mijlocul naturii și de ce pericole trebuie 
să se ferească.
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Ne pregă  m pentru SCRIERE
ISBN 978-973-1972-87-9
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Matema  că
ISBN 978-973-1972-88-6
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Cunoaștere și descoperire
ISBN 978-973-1972-89-3
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Ac  vitățile cuprinse în aceste caiete îl vor ajuta pe copilul dumneavoastră să 
exerseze scrierea de mână într-un mod plăcut și distrac  v. El își va putea dezvolta 
dexteritatea prin trasarea unor linii drepte, curbe, circulare, desenând sau scriind 
primele semne grafi ce, pregă  ndu-se as  el pentru orele de scris. Va învăța 
să numere până la 20, să facă primele adunări și scăderi, să recunoască și să 
reproducă primele forme geometrice, să se orienteze și să localizeze un obiect în 
spațiu. Se va familiariza cu noțiuni despre propriul corp, își va însuși noi cunoș  nțe 
despre Pământ și alte planete, ano  mpuri, calendar, vreme, animale, ba chiar și 
despre alimente. O serie indispensabilă dacă doriți să vă pregă  ți copilul să scrie 
frumos, să numere și să socotească, să dobândească noi cunoș  nțe și abilități, să-
și dezvolte gândirea în  mp ce se distrează!

Școala copiilor isteți
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Școala copiilor isteți

Matema  că.
Tablele înmulțirii și împărțirii
ISBN 978-606-761-014-7
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Matema  că.
Măsuri și greutăți
ISBN 978-606-761-015-4
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Explorarea mediului.
Eu și lumea din jurul meu
ISBN 978-606-761-013-0
24 pagini, 21 x 29,7 cm
brosată, policromie

Ac  vitățile variate și amuzante, cuprinse în 
acest caiet, îl vor ajuta pe copilul dum-
neavoastră să stăpânească înmulțirea și 
împărțirea într-un mod plăcut și distrac  v! 
Pentru a îmbunătăți procesul de învățare, 
nivelul de difi cultate crește progresiv. Un 
caiet indispensabil care îl învață pe copil să 
devină as în calculul mintal în  mp ce se 
distrează și rezolvă exercițiile.

Ac  vitățile variate și amuzante, cuprin-
se în acest caiet, îl vor ajuta pe copilul 
dumneavoastră să stăpânească noțiunile 
de greutate, distanță, viteză și să deprindă 
cum se măsoară acestea! Îl vor familiariza 
cu calendarul, cu orele și minutele, cu 
temperatura și monedele, într-un mod 
plăcut și distrac  v. Acest caiet indispen-
sabil îl va ajuta pe copil să dobândească 
noi cunoș  nțe în  mp ce se distrează și 
rezolvă exercițiile, dezvoltându-i gândirea 
și abilitățile de învățare.

Îl vor ajuta pe copilul dumneavoastră să 
înțeleagă mai bine lumea care îl înconjoa-
ră! Temele îl introduc în tainele corpului 
uman, în lumea naturii și în geografi  e, 
într-un mod plăcut și distrac  v. Acest 
caiet indispensabil îl va ajuta pe copil să 
dobândească noi cunoș  nțe în  mp ce se 
distrează și rezolvă exercițiile, dezvoltându-
i gândirea și capacitatea de observare.
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Cărțile oferă  nerilor ci  tori câteva poveș   adevărate despre unele dintre cele mai 
importante descoperiri ș  ințifi ce făcute de marii savanți și cercetători ai secolelor 
XVIII-XX Benjamin Franklin, Louis Pasteur, Guglielmo Marconi și Maria Sklodowska-
Curie. Cărțile vorbesc, într-un limbaj accesibil și cap  vant, despre curajul, 
sacrifi ciile și perseverența de care au dat dovadă aceș  a 
și despre modul în care descoperirile făcute de ei au revoluționat ș  ința 
și au schimbat viața oamenilor. Ilustrațiile, de-a dreptul încântătoare, vin să 
întregească tabloul clipelor de disperare trăite de aceș   temerari, dar și 
a succeselor înregistrate de ei.

Lupta împotriva microbilor
ISBN 978-973-8956-80-3
40 pagini, 17 x 24 cm
cartonată, policromie

Bătălia pentru radio
ISBN 978-973-8956-82-7
40 pagini, 17 x 24 cm 
cartonată, policromie

În căutarea radiului
ISBN 978-973-8956-81-0

40 pagini, 17 x 24 cm
cartonată, policromie

Miracolul electricității
ISBN 978-973-8956-83-4

40 pagini, 17 x 24 cm
cartonată, policromie

Descoperiri ș  ințifi ce
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Tatamamalogia și educarea adulților
G. Oster
ISBN 978-9975-69-814-6 
260 pagini, 11 x 16,5 cm 
broșată, monocromie

Codul bunelor maniere pentru 
adolescenți și părinții lor
Arantxa G. de Castro
ISBN 978-9975-54-071-1
320 pagini, 17 x 24 cm 
broșată, monocromie

Este un ghid al bunelor maniere, adaptat societății 
în care trăim. Manierele elegante sunt văzute ca un 
impera  v pentru crearea și menținerea relațiilor 
respectuoase cu lumea înconjurătoare și nu ca 
deprinderi perimate, iar politețea, ca o artă de a ș   
să trăieș  . Este o carte prac  că, necesară tuturor 
celor care vor să ș  e cum să se poarte la serviciu, 
la teatru și cinema, la evenimente speciale, cum să 
vorbească în familie și în public, cum să se salute 
și cum să se îmbrace pentru diferite ocazii, cum să 
depășească cu grație situațiile delicate. Ci  torii vor 
găsi o serie de sfaturi privind u  lizarea adecvată 
și poli  coasă a telefonului mobil și a e-mailului, 
scrierea unui CV de succes.

Autorul le oferă copiilor ceva inedit – îi învață 
ce trebuie să facă pentru ca să-i educe 
pe... părinți. De fapt, respec  va carte pune 
bazele unei ș  ințe prac  ce care se cheamă 
„tatamamalogia” sau ș  ința despre adulți. 
Oster descrie cu un umor fi n situații care 
depășesc limita realului, fi ind deopotrivă 
comice și instruc  v-educa  ve. În educarea 
adulților, copiii ar trebui să urmeze anumi-
te obiec  ve: să studieze foarte bine toate 
metodele de a-i scoate din sărite pe adulți; 
să le cul  ve deprinderi adecvate u  lizând 
dresajul, momirea adulților, notele impera-
 ve, comenzile; să le aplice pedepse etc.

Maniere elegante
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Sexul explicat adolescenților
ISBN 978-9975-69-866-5
192 pagini, 20 x 27 cm
cartonată, policromie

Volumul „Sexul explicat adolescenților” îi ajută pe cei ajunși la vârsta adolescenței 
să treacă frumos prin această etapă nouă a vieții lor, cu schimbări hormonale 
bruște, care le provoacă o senzație de nesiguranță. Cartea le vorbește fetelor și 
băieților, clar și direct, despre subiectele care îi frământă cel mai mult. Lucrarea 
este un instrument de comunicare u  l atât părinților, cărora le revine sarcina 
de a-i ghida pe copii, cu multă înțelegere și răbdare, în cap  vanta aventură 
a adolescenței, cât și educatorilor, care vor descoperi un material serios și 
de încredere cu care să lucreze. Cartea este împărțită în 4 capitole: corpul, 
sexualitatea, sănătatea și iubirea, toate privite din perspec  va adolescenței. Sunt 
prezentate mărturii reale ale unor adolescenți, cele mai frecvente întrebări și 
răspunsurile la acestea, mituri, zvonuri și adevăruri, având diverse subiecte, cum 
ar fi : ce poți face împotriva neplăcutelor coșuri, care este realitatea despre iubire 
și primele relații in  me, despre igiena corporală și bolile cu transmitere sexuală, 
despre mijloacele de protecție, despre pericolul consumului de droguri, sfaturi 
pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată etc.

Despre sex, fără prejudecăți
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Colecția include șase „mici dicționare” de: sinonime, antonime, omonime, 
paronime, antonomaze și neologisme – dicționare mai puțin obișnuite, în care 
cuvintele sunt explicate... în versuri! Textele, vesele, cap  vante, se memorează cu 
ușurință. Fiecare volum de „grama  că și poezii” începe cu o prefață, de asemenea 
în versuri, care le oferă micilor ci  tori „cheia” potrivită pentru lectură. Ilustrațiile 
color dau un plus de eleganță și atrac  vitate acestor cărți, care vor fi  de un real 
folos și învățătorilor, și educatorilor. Ele vor face orele de limba română mai vii, mai 
interesante, vor îmbogăți vocabularul copiilor, ajutându-i să se exprime corect și 
să-și plas  cizeze limbajul. Colecția se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele 
primare.

Mic dicționar de antonime
Passionaria Stoicescu
ISBN 978-9975-54-036-0
56 pagini, 22 x 29 cm
cartonată, policromie

Mic dicționar de neologisme
Alexandru Chiriacescu
ISBN 978-9975-54-035-3
44 pagini, 22 x 29 cm
cartonată, policromie

În curs de apariție:
Mic dicționar de omonime
Mic dicționar de paronime
Mic dicționar de antonomaze

Dicționarele copilăriei
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Enciclopedia familiei tale

Lumea în date și fapte.
Enciclopedia familiei tale
Ash Russell
ISBN 978-9975-54-253-1
320 pagini, 22 x 28 cm
cartonată, policromie

Afl ată le cea de a doua ediție, este cartea perfectă pentru a afl a tot ce 
trebuie să ș  i. Este o carte superbă ce conține sute de fotografi i, oferind 
informații despre o gamă largă de subiecte: de la cele mai noi tehnologii 
și cele mai mari realizări în diverse domenii, la cele mai rapide animale 
sau cele mai mari construcții, cele mai importante evenimente, celebri-
tăți și recorduri mondiale. Volumul este împărțit în 20 compar  mente: 
Timpul, Spațiul, Planeta Pământ, Lumea vie, Ș  ință și tehnologie, Corpul 
uman, Istorie universală, Țările lumii, Oameni, Credințe și idei, Confl icte 
și infracțiuni, Munca și casa, Clădiri și alte construcții, Transport și călă-
torii, Liimbă și literatură, Educație și artă, Muzică și spectacole, Film, TV 
și radio, Sport, Lista celor din urmă. Trimiterile la adresele web le oferă 
ci  torilor posibilitatea să exploreze detaliat subiectele prezentate.
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Seria de enciclopedii reunite sub  tlul Enciclopedia pentru toți copiii cuprinde toate domeniile 
cunoașterii: astronomie, istorie, geografi e, lumea animală, tehnică, medicină etc. Subiectele, ordonate 
tema  c, sunt explicate într-un limbaj accesibil, fi ind însoțite de imagini fantas  ce și legende. Fiecare 
volum conține date fascinante, curiozități, ac  vități, teste și jocuri de verifi care a cunoș  nțelor, precum 
și un indice de materii și nume.

Pisici mari și mici. Intră în lumea misterioasă a pisicilor cu această carte extraordinară. Aruncă o privire 
asupra vieții enigma  celor feline. Afl ă cum trebuie îngrijită o pisică, ce obiceiuri are, ce îi place și cum 
se joacă. Descoperă ce strămoși are pisica domes  că și ce rude are în sălbă  cie, câte rase de pisici 
există și cum sunt acestea răsfățate de iubitorii de pisici.
Animale în pericol. Descoperă situația animalelor periclitate cu această carte extraordinară. Aruncă o 
privire în lumea celor mai amenințate animale de pe planetă. Afl ă cum au fost afectate animalele săl-
ba  ce de vânătoarea excesivă, de pierderea habitatelor și de schimbările clima  ce, descoperă speciile 
care sunt pe cale de dispariție și vezi ce poți face ca să le ajuți.
Planeta extremelor. Descoperă spectaculoasele caracteris  ci naturale ale Pământului cu această carte 
extraordinară. Urcă pe cei mai înalți munți, explorează peșterile întunecate și scufundă-te în adâncurile 
oceanului. Citește despre cele mai lungi râuri din lume, aruncă o privire asupra celor mai uscate deșerturi 
și afl ă despre efectele devastatoare ale valurilor tsunami, vulcanilor și ale condițiilor de vreme rea.
Invenții. Descoperă totul despre invenții cu această carte extraordinară. Citește despre ideile originale 
care ne-au schimbat viața. Afl ă care au fost primele invenții ale oamenilor de la uneltele din piatră și 
metal până la cele mai noi invenții din domeniul tehnicii.
Aparate de zbor. Exlporează în amănunt lumea aviației cu această carte extraordinară. Pregătește-te 
de decolare și intră în lumea uimitoarelor aparate de zbor de ieri și de azi. Afl ă secretele avioanelor 
de spionaj, ale rachetelor și ale avioanelor militare, aruncă o privire asupra funcționării motoarelor și 
descoperă de ce pot elicopterele să zboare în orice direcție.

Pisici mari și mici
Steve Parker
ISBN 978-973-1972-68-8
48 pagini, 21,5 x 28 cm
cartonată, policromie

Animale în pericol
Steve Parker
ISBN 978-973-1972-66-4
48 pagini, 21,5 x 28 cm
cartonată, policromie

Planeta extremelor
Anna Claybourne
ISBN 978-973-1972-64-0
48 pagini, 21,5 x 28 cm
cartonată, policromie

Invenții
Duncan Brewer
ISBN 978-973-1972-71-8
48 pagini, 21,5 x 28 cm
cartonată, policromie

Aparate de zbor
Sue Becklake
ISBN 978-973-1972-69-5
48 pagini, 21,5 x 28 cm
cartonată, policromie

Enciclopedia pentru toți copiii
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Enciclopedia vizuală a copiilor

Dinozaurii
Clare Hibbert
ISBN 978-9975-54-324-8
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Animalele
Michael Leach, Meriel Lland
ISBN 978-9975-54-373-6
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Spațiul
Giles Sparow
ISBN 978-9975-54-325-5
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Ci  nd această enciclopedie vizuală 
cuprinzătoare copilul dumneavoatră va 
pătrunde în misterioasa lume preis-
torică și va afl a amănunte interesante 
despre 60 de dinozauri cunoscuți. Plin 
de date fascinante și ilustrații impresio-
nante, absolut noi, bazate pe cele mai 
recente studii paleontologice, volumul 
de față conține o prezentare de la A la 
Z a dinozaurilor – de la Allosaurus la 
Zuniceratops.

Ci  nd această enciclopedie vizuală, copi-
lul dumneavoastră va afl a amănunte in-
teresante despre regnul animal. Cartea 
cuprinde informații cap  vante despre 
păsări și mamifere, rep  le și amfi bieni, 
animale marine și viețuitoare minuscule. 
Enciclopedia îmbină cu precizie și clari-
tate cunoș  nțele cele mai recente în do-
meniu cu date impresionante. Minunile 
naturii prind viață datorită fotografi ilor 
excepționale, care înfățișează un mare 
număr de animale sălba  ce.

Cu ajutorul acestei enciclopedii vizuale 
cuprinzătoare copilul dumneavoatră va 
putea călători prin lumea fascinantă a 
astrelor, familiarizându-se cu diverse 
evenimente galac  ce: de la Big Bang la 
construcția unor telescoape extrem de 
mari. Plină de date cap  vante, de foto-
grafi i impresionante și de imagini ar  s  ce 
generate pe calculator, bazate pe ul  -
mele cercetări din astronomie, această 
carte este un excelent ghid prin Sistemul 
nostru Solar, prin Universul nostru și chiar 
dincolo de el…
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Enciclopedia vizuală a copiilor

Ș  ințe
Giles Sparrow
ISBN 978-9975-54-354-5
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Corpul uman
Clare Hibbert
ISBN 978-9975-54-399-6
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Planeta Pământ
Clare Hibbert
ISBN 978-9975-54-419-1
128 pagini, 22,5 x 28,5 cm
cartonată, policromie

Cu ajutorul acestei enciclopedii viauale 
copilul dumneavostră va descoperi 
lumea fascinantă a ș  ințelor naturale. 
Plină de date surprinzătoare și fotografi i 
uluitoare, această carte este introdu-
cerea perfectă, într-o manieră priete-
noasă și atrăgătoare, în lumea ș  inței. 
Sunt prezentate aici cele mai recente 
descoperiri din diverse domenii: fi zică, 
biologie, anatomie, chimie, geologie, 
astronomie. Conține informații variate: 
de la structura moleculei de ADN la 
energia întunecată și de la neutroni la 
nanotehnologii.

Această enciclopedie vizuală, bogată în 
informații, cuprinde tot ce trebuie să ș  i 
despre corpul uman: de la modul în care 
funcționează creierul până la minunile 
ADN-ului. Ilustrată cu fotografi i excep-
ționale și diagrame suges  ve, oferă ex-
plicații clare, cons  tuind un ghid valoros 
cu privire la modul în care funcționează 
corpul nostru.

Descoperă planeta noastră incredibilă și 
forțele care au modelat-o: de la vulcani 
și cutremure la vânt și ploaie, precum și 
impactul ac  vității omului. Plină de fapte 
suprinzătoare și fotografi i impresionante, 
această carte explorează con  nentele, ne 
prezintă rocile și mineralele ce se ascund 
în adâncuri, râurile și oceanele, zonele 
clima  ce, dar și oamenii care populează 
Pământul. Oferind informații despre Terra 
de la începuturile Sistemului Solar până 
în ziua de astăzi, este un ghid valoros 
pentru cunoașterea planetei albastre.



28 Jocuri

Prințesele lumii
ISBN 978-9975-54-087-2
10 pagini, 20 x 24 cm + magneți
carton, policromie

Animale uimitoare
ISBN 978-9975-54-284-5
10 pagini, 14 x 14 cm
carton, policromie

Animale fascinante
ISBN 978-9975-54-285-2
10 pagini, 14 x 14 cm
carton, policromie

Aceste cărți amuzante cu magneți permit copiilor să creeze sute de personaje, 
animale și mașini haioase. Gurițe, năsucuri și ochișori colorați pot fi  plasați pe zece 
fețe diferite pentru a realiza fi guri amuzante. Părți componente ale mașinilor, șoferi 
și piloți pot fi  plasați pe zece vehicule pentru a crea cât mai multe mașini haioase. 
Copilul va găsi magneții potriviți pentru fi ecare ilustrație sau îi va amesteca, creând 
înfățișări hazlii și mașini neobișnuite.

Ne distrăm cu magneții

Cucu-bau!
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Cărțile din această colecție le dezvoltă copiilor abilitățile ar  s  ce, personalitatea 
și imaginația creatoare. Desenele frumoase și explicațiile simple îl vor ajuta pe cel 
mic să realizeze pas cu pas, din plas  lină (în mod independent sau împreună cu 
părinții sau educatorii), modelele din interior: un pisoi și un cățel, un pui de găină 
și un porcușor, un vițel și un căluț, un pui de crocodil, de leu, de zebră, de păun, 
de girafă și de elefant, le poate însă crea și pe ale sale. Poezioarele ce însoțesc 
imaginile îl vor încânta cu poveș   din viața animalelor de la fermă sau de la grădina 
zoologică.

Învăț să modelez
Animale de la fermă

ISBN 978 -9975-54-075-9
12 pagini, 22 x 22 cm +

10 batoane de plas  lină
carton, policromie

Învăț să modelez
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Decorațiuni de Crăciun
Cărțile-jucărie din această colecție au fost concepute pentru a-i face pe copii să 
se bucure și mai mult de perioada Crăciunului, confecționând ei înșiși ornamente 
pentru brad sau pentru camera lor, sau chiar pentru clasă. Această ocupație le 
oferă nu doar joc și distracție, ci le s  mulează crea  vitatea și imaginația. Modelele 
se desprind foarte ușor prin simplă apăsare, fi ind predecupate, și se asamblează 
foarte ușor, grație fantelor și aripioarelor, fără foarfecă sau lipici. Unele elemente 
urmează să fi e colorate. Odată construcția încheiată, copiii pot plasa decorațiunile 
unde doresc, aducând un plus de culoare sărbătorii de Crăciun. Pe lângă aceasta, 
copiii au la dispoziție și câteva felicitări, pe care le pot colora și decora cu 
autocolantele incluse în carte așa cum le po  ește inima, pentru a le putea oferi 
celor dragi. Petreceți momente minunate împreună confecționând decorațiunile 
de Crăciun din aceste două cărți!

Figurine de hâr  e 1
ISBN 978-606-761-011-6
12 + 2 pagini de elemente autocolante
peste 100 de autocolante, 21 x 29,5 cm
carton, policromie

Figurine de hâr  e 2
ISBN 978-606-761-012-3
12 + 2 pagini de elemente autocolante
peste 100 de autocolante, 21 x 29,5 cm
carton, policromie
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Casa
ISBN 978-973-1972-90-9
24 pagini, 21 x 29,7 cm + 
peste 400 de autocolante
broșată, policromie

Castelul
ISBN 978-973-1972-89-3
24 pagini, 21 x 29,7 cm + 
peste 400 de autocolante
broșată, policromie

În lumea zânelor
ISBN 978-973-1972-91-6
24 pagini, 21 x 29,7 cm + 
peste 400 de autocolante
broșată, policromie

Datorită acestor cărți încântătoare, copiii dumneavoastră vor avea parte de ore de 
distracție și vor putea inventa propriile poveș  ! Cărțile conțin sute de autocolante 
cu locuitori ai castelului, ai casei sau cu personaje din lumea zânelor, mobilă, 
obiecte decora  ve, jucării, animale și multe altele. Zeci de pagini desfășurate cu 
încăperi diferite, săli de bal, cabinete, dormitoare, biblioteci, bucătării, sufragerii, 
urmează să fi e mobilate și să prindă viață cu ajutorul celor mici.

Carte cu autocolante
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Carte cu autocolante

Pirații
ISBN 978-606-761-009-3
24 pagini, 21 x 29,7 cm
peste 500 de autocolante
broșare, policromie

Pădurea fermecată
ISBN 978-606-761-010-9
24 pagini, 21 x 29,7 cm
peste 400 de autocolante
broșare, policromie
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Marea carte a jocurilor 
pentru întreaga familie
ISBN 978-9975-54-144-2
40 pagini, 31,5 x 27 cm +
piese de joc și 2 markere magice
carton, policromie

Prima mea carte-pian
ISBN 978-9975-54-321-7

26 pagini, 17,5 x 21,5 cm + modul cu pian electronic + 16 
butonașe cu melodii și instrumente

carton, policromie

Această carte conține 39 de jocuri interesante și populare de care se 
poate bucura întreaga familie. Copilul se va distra jucând dame cu tata, 
descoperind o nouă planetă împreună cu mama, rezolvând careuri de 
cuvinte încrucișate, puzzle-uri sudoku sau făcând diferite ac  vități de 
unul singur! Sunt reunite toate aici, în această carte minunată, plină de 
culoare, pentru întreaga familie. Cartea conține regulile jocurilor, piese 
de joc, un disc cu o săgeată ro  toare, pagini reu  lizabile și două markere 
speciale pentru scris și desenat. Copilul poate să șteargă ușor paginile pe 
care a scris cu un șervețel și să o ia de la capăt.

Această carte minunată îl va învăța pe cel mic să cânte la pian dis-
trându-se! Copilul poate să cânte cu vocea și la pian urmărind notele 

muzicale sau cifrele de sub porta  v și găsind aceleași semne grafi ce pe 
claviatura pianului. Cartea conține 10 cântece cunoscute pentru copii 
și un instrument-jucărie electronic. Modulul electronic include butoa-
ne cu 10 melodii preînregistrate și 6 instrumente muzicale clasice, pe 
care copilul le poate asculta alterna  v în  mp ce cântă o melodie. Cel 
mic poate cânta o melodie din carte sau poate crea propria melodie, 

pe care o poate înregistra sau reda cu ajutorul unor butoane speciale. 
În  mp ce copilul apasă pe clape, 4 leduri colorate luminează intermi-
tent odată cu melodia. Cartea dezvoltă dexteritatea și capacitatea de 

concentrare, gândirea logică, crea  vitatea și imaginația copilului.

Carte-jucărie
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Este o colecție ce prezintă un nou și extraordinar concept: „Apasă, desprinde 
și hai la joacă!”, cu instrucțiuni în format video ce pot fi  văzute online. Piesele, 
fi ind predecupate, se desprind ușor, printr-o simplă apăsare, apoi se contruiesc 
fantas  cele personaje modelate și fundalele pentru poveș  le lor. Instrucțiunile 
pot fi  găsite atât în carte, cât și pe internet. Urmând pașii simpli pentru modelare 
copiii își pot crea propriul teatru. Această carte, pe lângă momentele de distracție, 
le dezvoltă imaginația, dexteritatea mâinilor și capacitatea de concentrare. Cartea 
oferă un teatru în miniatură pentru întreaga familie!

Întâmplări la fermă
ISBN 978-9975-54-121-3
16 pagini, 21 x 28,5 cm
broșată, policromie

Călătorie în Africa
ISBN 978-9975-54-120-6

16 pagini, 21 x 28,5 cm
broșată, policromie

Mașini grozave
ISBN 978-9975-54-123-7
16 pagini, 21 x 28,5 cm
broșată, policromie

Poșete minunate
ISBN 978-9975-54-122-0

16 pagini, 21 x 28,5 cm
broșată, policromie

Modelăm și ne distrăm
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Animale domes  ce
ISBN 978-9975-54-095-7
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Mijloace de transport
ISBN 978-9975-54-098-8
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Animale sălba  ce
ISBN 978-9975-54-096-4
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Fructe și legume
ISBN 978-9975-54-099-5
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Animale acva  ce
ISBN 978-9975-54-094-0
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Jucării
ISBN 978-9975-54-097-1
12 pagini, 23 x 27 cm
broșată, monocromie

Cărțile din această colecție îl vor ajuta pe copilul dumneavoastră să descopere 
fascinanta lume a culorilor și îi vor oferi clipe frumoase de amuzament, 
dezvoltându-i crea  vitatea și imaginația. Paginile sunt detașabile, as  el că 
desenele pot fi  înrămate și afi șate în camera copilului.

Miracolul culorilor
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Micuțul dumneavoastră va adora această colecție, care îi oferă posibilitatea de a 
completa desenele cu autocolante, de a le colora având un model, dezvoltându-i, 
în același  mp, abilități fundamentale, cum ar fi  coordonarea ochi–mână, 
percepția vizuală, asocierea logică, precum și învățarea animalelor domes  ce și 
sălba  ce, a culorilor de bază și a primelor numere.

Contrarii
ISBN 978-973-1972-84-8
16 pagini , 19,5 x 27 cm + autocolante 
broșată, policromie

Forme
ISBN 978-973-1972-83-1
16 pagini , 19,5 x 27 cm + autocolante 
broșată, policromie

Cuvinte 1
ISBN 978-973-1972-81-7
16 pagini , 19,5 x 27 cm + autocolante 
broșată, policromie

Cuvinte 2
ISBN 978-973-1972-82-4
16 pagini , 19,5 x 27 cm + autocolante 
broșată, policromie

Lipește, colorează și învață
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Culori fermecate

Animale domes  ce
ISBN 978-9975-54-288-3
8 pagini, 22 x 28 cm
broșată, monocromie

Animale sălba  ce
ISBN 978-9975-54-287-6
8 pagini, 22 x 28 cm
broșată, monocromie

Animale acva  ce
ISBN 978-9975-54-289-0
8 pagini, 22 x 28 cm
broșată, monocromie

O simplă pensulă înmuiată în apă face minuni! Copiii vor descoperi fascinanta 
lume a culorilor: imaginile se vor colora prin simpla a  ngere a lor cu pensula 
umedă.
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Cartea mea cu tatuaje

CARTEA MEA CU TATUAJE
și modele roman  ce de colorat
ISBN 978-606-761-000-0
48 + 2 pagini autocolante + 1 pagină tatuaje, 22 x 22,5 cm
broșată, monocromie, spirală

CARTEA MEA CU TATUAJE
și modele fantas  ce de colorat
ISBN 978-606-761-001-7
48 + 2 pagini autocolante + 1 pagină tatuaje, 22 x 22,5 cm
broșată, monocromie, spirală

Cărțile din această colecție conțin câte 48 de modele superelegante, care pot fi  
colorate așa cum își dorește fi ecare fe  ță. Pe desenele colorate pot fi  aplicate, 
de asemenea, mici autocolante ce se găsesc în interior și vor ajuta la crearea 
unei înfățișări moderne. Cartea conține o întreagă pagină cu tatuaje temporare, 
ușor de aplicat, dar și de îndepărtat, pe care fe  țele le pot folosi când se joacă cu 
prietenele.
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În afara colecțiilor

Povestea prințului Agalb
Rodica Chiriacescu
ISBN 978-9975-54-308-5
16 pagini, 21 x 28 cm
broșare, policromie

Câinii mari se tem de fe  țele mici
Serghei Loskot
ISBN 978-9975-54-414-6
28 pagini, 21 x 28 cm
cartonată, policromie

Ursulețul Afi nel
Anastasia Volhovskaia
ISBN 978-9975-54-415-3
64 pagini, 21 x 28 cm
cartonată, policromie

Autoarea, Rodica Chiriacescu, le oferă co-
piilor o poveste despre bine și rău, ilustrată 
cu multă fi nețe de pictorița Victoria Rață. 
Personajul principal, prințul Agalb, este 
fermecat de Zâna Florilor, pentru că este rău 
cu animalele și rupe fl orile. Aceasta îl trans-
formă într-un pi  c hidos, cu nasul și urechile 
lungi. Pentru a scăpa de vrajă, prințul este 
nevoit să pornească la drum spre Mun-
tele de Fier, în căutarea Florii de Zăpadă, 
fi ind ajutat de micile viețuitoare pe care le 
întâlnește. O frumoasă poveste care îi învață 
pe copii că „iubirea și respectul pentru orice 
vietate este cel mai însemnat și mai minunat 
lucru din lume”.

Există oare o minune care să poată transfor-
ma un monstru într-un prieten credincios? 
Cartea răspunde la această întrebare, pre-
zentând  o întâmplare emoționantă despre 
cum s-a împrietenit o fe  ță extrem de 
neobișnuită cu un câine total obișnuit. Un 
farmec deosebit îi conferă acestei poves  ri 
interesante desenele pline de fantezie și 
bunătate.

Dacă încerci, fi ecare zi poate deveni o 
sărbătoare. Ursulețul Afi nel și prietenul lui 
susțin că buna dispoziție este asigurată și 
de datul de pe derdeluș, și de apariția cur-
cubeului, și de o carte pe care o deschizi la 
pagina aleasă  – acolo unde încep minuni-
le… Cartea conține un calendar vrăjit care îi 
va ajuta pe cei mici, dar și pe cei mari să-și 
umple viața de lucruri interesante, de nou-
tăți plăcute, de bună dispoziție și un pic de 
mister. Sute de idei de creație și distracție 
așteaptă să fi e descoperite!
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Prima mea bibliotecă

Capra cu trei iezi
Ion Creangă
28 pagini, 20 x 20 cm
broșare, policromie

Muc cel Mic
Wilhelm Hauff 
28 pagini, 20 x 20 cm
broșare, policromie

Rățușca cea urâtă
Hans Chris  an Andersen
28 pagini, 20 x 20 cm
broșare, policromie
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Încântătoarea colecție Mici, dar folositoareMici, dar folositoare le dezvăluie copiilor cât de u  le sunt micile animale 
pentru întreaga natură. Cărțile, frumos ilustrate, conțin câte o scurtă poves  oară despre un 
animăluț, din care copiii afl ă unde trăiesc micile animale și cu ce se ocupă.
AșchiuțăAșchiuță este un mic și drăgălaș arici, care se simte foarte singur. Într-o zi el a hotărât să pornească 
în căutarea unor noi prieteni... DidiDidi, o mică omidă, hotărăște într-o zi să-și realizeze visul: acela de 
a ajunge în vârful muntelui... LicaLica este o harnică furnicuță, care vrea să trăiască noi aventuri... NuțiNuți 
este o drăgălașă albinuță care nu mai vrea să-și petreacă  mpul măturând, periind, aranjând și 
hrănind pe toată lumea... Ci  ți minunatele aventuri ale micilor animale și veți afl a poveș  le lor.

Nuți Albinuța
ISBN 978-606-761-021-5
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Așchiuță Ariciul
ISBN 978-606-761-023-9
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Gia Gaița
ISBN 978-606-761-024-6
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Oachi Broscoiul
ISBN 978-606-761-025-3
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Lica Furnica
ISBN 978-606-761-020-8
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Didi Omida
ISBN 978-606-761-022-2
16 pagini, 16 x 16 cm
broșată, policromie, cartonată

Mici, dar folositoare
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Colecția cuprinde o serie dintre cele mai frumoase poveș   clasice și oferă copiilor 
posibilitatea să completeze ilustrațiile cu autocolantele care se potrivesc, s  mulându-le 
crea  vitatea și imaginația. As  el, micii ci  tori vor petrece mai mult  mp în Regatul 
Basmelor nu doar ci  nd o poveste minunat ilustrată, dar și par  cipând la acțiune.

Cei 3 purceluși și lupul cel rău
ISBN 978-973-1972-22-0
16 pagini, 
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Bambi
ISBN 978-973-1972-20-6 
16 pagini, 
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Cenușăreasa
ISBN 978-973-1972-23-7
16 pagini, 
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Pinocchio
ISBN 978-973-1972-24-4
16 pagini, 
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Scufi ța Roșie
ISBN 978-973-1972-25-1
16 pagini,
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Albă-ca-Zăpada
ISBN 978-973-1972-74-9
16 pagini,
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Frumoasa adormită
ISBN 978-973-1972-73-2
16 pagini,
19,5 x 26,5 cm + autocolante
broșată, policromie

Cele mai frumoase poveș   cu autocolante
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Cele mai frumoase poveș   clasice

Pirați, Vrăjitoare și Zâne – aceste subiecte tratate cu umor și crea  vitate captează 
atenția tuturor copiilor! Colecția de față le oferă micilor ci  tori o serie de poveș   
neobișnuite și încântătoare, care și vor duce pe urmele surprinzătoarelor aventuri 
ale neînfricaților pirați sau în universul misterios și fermecător al uimitoarelor 
vrăjitoare și al minunatelor zâne. Copiii vor urmări cu interes aventurile personajelor 
acestor poveș   cap  vante și vor admira frumoasele ilustrații care le acompaniază!

Ci  nd aceste cărți, frumos ilustrate și pline de originalitate, copilul va intra cu 
bucurie în minunata lume a poveș  lor clasice, care este un adevărat tezaur de 
fantezie și înțelepciune. Poveș  le, având valoare culturală și pedagogică, s  mulează, 
în același  mp, dezvoltarea crea  vității și a imaginației copilului.

10 poveș   hazlii pentru copii 
zglobii cu și despre PIRAȚI
Claire Bertholet
ISBN 978-973-1972-98-5
48 pagini, 21 x 27 cm
cartonată, policromie

10 poveș   hazlii pentru 
copii zglobii cu și despre 
ZÂNE ȘI VRĂJITOARE
Claire Bertholet
ISBN 978-973-1972-99-2
48 pagini, 21 x 27 cm
cartonată, policromie

Motanul Încălțat
ISBN 978-973-8956-86-5
32 pagini, 24 x 25 cm 
carton, policromie

10 poveș   hazlii pentru copii zglobii
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Colecția cuprinde cele mai cunoscute poveș   clasice din patrimoniul național și cel 
universal. Cărțile, semnate de poves  tori celebri, ilustrate bogat, îi vor încânta pe 
micii ci  tori, care se vor reîntâlni cu eroii îndrăgiți din minunata lume a basmelor.

Albă-ca-Zăpada
Frații Grimm
ISBN 978-9975-69-876-4
16 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Feciorii croitorului
Frații Grimm
ISBN 978-9975-69-883-2
16 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Degețel
Charles Perrault
ISBN 978-9975-69-958-7
16 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Cenușăreasa
Charles Perrault
ISBN 978-9975-69-878-8 
16 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Motanul Încălțat
Charles Perrault
ISBN 978-9975-69-880-1 
16 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Cheița de aur
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Copiii vor găsi în aceste cărți fi ințe, persoane, lucruri și acțiuni ușor de recunoscut 
(animale, păsări, membri ai familiei, lunile anului etc.); se vor distra găsind 
răspunsuri la ghicitori; vor învăța numărători pentru jocurile lor preferate etc. 
Inspirate din folclor, textele sunt dinamice, vesele și ușor de memorat.

Rața face: mac-mac-mac
ISBN 978-9975-4228-7-1
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Cățeluș cu părul creț
ISBN 978-9975-4231-0-6 

14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Iepurașul curajos
ISBN 978-9975-54-258-6 

14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Să creș   mare!
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Să creș   mare!

La mul   ani!
Selecție și adaptare: Iulian Filip
ISBN 978-9975-54-259-3
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Animale
Arcadie Suceveanu
ISBN 978-9975-54-234-0
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Copacel, copacel
Iulian Filip
ISBN 978-9975-54-273-9
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Mama
Grigore Vieru
ISBN 978-9975-54-260-9
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Papagalul
Vasile Romanciuc
ISBN 978-9975-54-261-6
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Păsări
Arcadie Suceveanu
ISBN 978-9975-54-232-6
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Stârc, stârc cocostârc
Ion Gheorghiță
ISBN 978-9975-54-257-9
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie

Cifrele minunate
Arcadie Suceveanu
ISBN 978-9975-54-257-9
14 pagini, 9,5 x 9,5 cm 
carton, policromie
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Mărgăritare folclorice

Colecția își propune să cuprindă o selecție de zile mari din opera unor poeți și 
prozatori îndrăgiți de copii, fi ind o bucurie pentru micii ci  tori și, totodată, un 
instrument de lucru pentru educatori, învățători, elevi, studenți ș.a. Volumele 
apărute sunt ediții de lux, ilustrate cu reproduceri după lucrările unor pictori 
renumiți.

Cheițe pentru vise
Arcadie Suceveanu
ISBN 978-9975-69-754-5 
252 pagini, 23 x 24,5 cm 
cartonată, policromie

Ghicitoare fără sfârșit
Grigore Vieru
ISBN 978-9975-69-719-4 
228 pagini, 23 x 24,5 cm 
cartonată, policromie

Să trăiți, să-nfl oriți!
Poezia obiceiurilor de iarnă
ISBN 978-9975-54-028-5 
224 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Să trăiți, să-nfl oriți!
ISBN 978-9975-54-331-6 
224 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Cartea conține colinde, cântece, 
plugușoare, teatru popular etc.

Bucuria copiilor
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Urmele mele frumoase
Iulian Filip
ISBN 978-9975-54-063-6 
160 pagini, 21,5 x 28 cm 
cartonată, policromie

Am un nume frumos
Vasile Romanciuc
ISBN 978-9975-54-062-9 
68 pagini, 20 x 22 cm 
cartonată, policromie

Este o carte cu un conținut inedit, în care se vor 
regăsi aproape toți cei ce o vor ci  , fi ecare poezie de 
aici purtând un nume de copil. Circa 70 de prenume 
purtate de români, ros  te în versuri, pentru a-i face 
mândri pe micuți de numele pe care le-au primit de la 
părinții lor. 

O antologie de poezii, cântece, poves  oare și teatru 
pentru copii, care îi vor purta pe micii ci  tor în lumea 
copilăriei, acolo unde vor putea recita, cânta și juca 
mici scene de teatru. Cartea conține și note muzicale 
pentru cântecele compuse de Daria Radu, Anatol Chiriac, 
Gheorghe Mustea și Ion Dascăl pe versurile acriitorului 
Iulian Filip.

În afara colecțiilor
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Limpede ca lacrima. Poezie
Grigore Vieru
ISBN 978-9975-54-126-8 
160 pagini, 15,5 x 24 cm
cartonată, monocromie

Omul duminicii.
Cuvinte înlăcrimate, cuvinte de neuitare pentru poetul 
GRIGORE VIERU
Ediție îngrijită de Raisa Vieru
ISBN 978-9975-54-167-1 
540 pagini, 17 x 24,5 cm
cartonată, monocromie

Volumul de față reprezintă o selecție de poezii antume 
din opera poetului Grigore Vieru, având ca subiecte 
patria, mama, dragostea și dorul, adevărul, des  nul 
Basarabiei și a omului de creație, lupta pentru limba 
română.

În volum au fost reunite peste 250 de ar  cole 
semnate de circa 200 de personalități, oameni de 
cultură și poli  cieni de pe ambele maluri ale Pru-
tului, cons  tuindu-se într-un omagiu adus poetului 
Grigore Vieru, care a plecat atât de tragic dintre 
noi, lăsându-ne o frumoasă și prețioasă moștenire 
literară.

În afara colecțiilor
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În această colecție apar cărți ilustrate, în versuri sau în proză, semnate de autori 
contemporani din întreg spațiul românesc. Cărțile se impun atât prin „cuvintele 
potrivite” ale poeților și prozatorilor, cât și prin ilustrațiile vii, atrac  ve, realizate 
de grafi cieni talentați din diferite generații. 

De ce plânge clovnul?
Vasile Romanciuc
ISBN 978-9975-69-404-9
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Alfabetul poe  c
Arcadie Suceveanu
ISBN 978-9975-69-868-9 
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Micul Păcălici
Petru Cărare
ISBN 978-9975-69-725-5
32 pagini, 20 x 26 cm 
broșată, policromie

Scriitori contemporani

Plăcințele cu mărar
Iulian Filip
ISBN 978-9975-54-081-0
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Inventatorul de cuvinte
Oana Lazăr
ISBN 978-9975-69-588-6 
32 pagini, 20 x 26 cm 
broșată, policromie 

Câte sunt pe lumea asta
Valen  n Roșca
ISBN 978-9975-69-384-4
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Căruțul cu îngeri
Leo Butnaru
ISBN 978-9975-69-589-3
32 pagini, 20 x 26 cm 
broșată, policromie

Un elefant în vagonul-restaurant
Ianoș |urcanu
ISBN 978-9975-69-378-3 
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie
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Rochița leneșă
Iulian Filip
ISBN 978-9975-69-385-1
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Scriitori contemporani

Dirimaga
Vladimir Beșleagă
ISBN 978-9975-69-399-8 
32 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

Marele Rățoi Max
Aureliu Busuioc
ISBN 978-9975-69-840-5 
24 pagini, 20 x 26 cm 
broșată, policromie

Grăuncioare de lumină
Ion Hadârcă
ISBN 978-9975-69-405-6 
24 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie

A doua șansă
Aurelian Silvestru
ISBN 978-9975-54-014-8 
60 pagini, 21,5 x 28 cm 
broșată, policromie
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El și ea

Mite Bălăuca
Eugen Lovinescu
ISBN 978-9975-54-422-1 
388 pagini, 13 x 20 cm 
broșată, monocromie

Enigma O  liei. Vol. 1
George Călinescu
ISBN 978-9975-54-424-5 
232 pagini, 13 x 20 cm 
broșată, monocromie

Enigma O  liei. Vol. 2
George Călinescu
ISBN 978-9975-54-425-2 
232 pagini, 13 x 20 cm 
broșată, monocromie

Ul  ma noapte 
de dragoste, 
prima noapte 
de război
Camil Petrescu
ISBN 978-9975-54-420-7 
224 pagini, 13 x 20 cm 
broșată, monocromie
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Colecția cuprinde cărțile de neuitat ale copilăriei, capodopere ale literaturii 
române și universale, fără de care este greu să-ți imaginezi o bibliotecă personală 
a unui ci  tor avizat, indiferent de vârsta acestuia. Cărțile, des  nate tuturor copiilor, 
dar... și adulților care nu au avut încă șansa să le citească, sunt prefațate de 
traducători, scriitori, istorici și cri  ci literari cunoscuți.

Basme
Edouard Laboulaye
ISBN 978-9975-69-709-5 
188 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Basmele isteților
Eugen B. Marian
ISBN 978-9975-69-708-8 
208 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Căpitanul Fracasse. Vol. I
Theophile Gau  er
ISBN 978-9975-69-738-5 
284 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Căpitanul Fracasse. Vol. II
Theophile Gau  er
ISBN 978-9975-69-739-2 
286 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Jack
Alphonse Daudet
ISBN 978-9975-69-819-1 
504 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Piciul
Alphonse Daudet
ISBN 978-9975-69-551-0 
270 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Biblioteca pentru toți copiii
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Spartacus. Vol. I
Raff aello Giovagnoli
ISBN 978-9975-69-701-9 
284 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Ulenspiegel
Charles De Coster
ISBN 978-9975-69-820-7 
580 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Spartacus. Vol. II
Raff aello Giovagnoli
ISBN 978-9975-69-702-6 
288 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Viața lui David Copperfi eld.
Vol. I
Charles Dickens
ISBN 978-9975-69-734-7 
356 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie 

Viața lui David Copperfi eld.
Vol. II
Charles Dickens
ISBN 978-9975-69-735-4 
394 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Viața lui David Copperfi eld.
Vol. III
Charles Dickens
ISBN 978-9975-69-736-1 
384 pagini,15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Biblioteca pentru toți copiii
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Iliada. Odiseea. Eneida
Homer + Vergiliu
ISBN 978-9975-54-177-0
244 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Cartea prietenului meu
Anatole France
ISBN 978-9975-69-938-9
188 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Cântec de iubire
Grigore Vieru
ISBN 978-9975-54-180-0
284 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Din lumea celor care nu cuvântă
Emil Gârleanu
ISBN 978-9975-69-939-6
128 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Rob Roy
Walter Sco  
ISBN 978-9975-69-952-5
492 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Ulița copilăriei.
În casa bunicilor
Ionel Teodoreanu
ISBN 978-9975-69-541-1 
240 pagini, 15 x 20 cm 
cartonată, monocromie

Biblioteca pentru toți copiii (serie nouă)
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Prinț și cerșetor
Mark Twain
ISBN 978-9975-69-956-3
248 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Fram, ursul polar
Cezar Petrescu
ISBN 978-9975-69-907-3
164 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

În familie
Hector Malot
ISBN 978-9975-69-808-5
336 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Făt-Frumos și puii de fi ară
Dumitru Stăncescu
ISBN 978-9975-69-656-2
352 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Poezii
Vasile Alecsandri
ISBN 978-9975-54-179-4
384 pagini, 15 x 20 cm
cartonată, monocromie

Biblioteca pentru toți copiii (serie nouă)
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Textele (piese, scenete, dialoguri, scenarii ș.a.), având ca subiecte întâmplări și 
momente din lumea plină de farmec a celor mici, din viața școlară, sunt accesibile 
copiilor de diferite vârste și pot fi  jucate în grădinițe, în teatrele școlare, în teatrele 
profesioniste. În multe dintre aceste lucrări, copiii se vor reîntâlni cu eroii celor mai 
cunoscute basme româneș  . Ilustrațiile, conținând schițe de decor și „portrete” 
ale personajelor principale, le vor fi  de un real folos micilor actori, scenografi , 
regizori.

Șoricelul mo  uros
Piese
Passionaria Stoicescu
ISBN 978-9975-69-568-8 
144 pagini, 20,5 x 20,5 cm 
cartonată, bicromie

Comoara tâlharului 
și Palariuța Oranj
Piese
Iulian Filip
ISBN 978-9975-54-172-5 
140 pagini, 20,5 x 20,5 cm 
cartonată, bicromie

Facă-se voia noastră!
Nicolae Rusu
ISBN 978-9975-69-930-3
108 pagini, 20,5 x 20,5 cm
cartonată, bicromie

Teatru pentru copii
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