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Colecția SMART AGE

Disponibilă din
luna februarie
13 × 20 cm
432 pagini

10+

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

Câinele care a salvat lumea

Povestea norocoasei Ruth

Ross Welford

Ruth Behar

După ce se împrietenesc cu o savantă excentrică aflată
incognito în orașul lor, Georgie și Ramzy devin parte a unui
nou și captivant experiment VR: o versiune 3D a viitorului!
Între timp, o epidemie fatală amenință viața câinilor
de pretutindeni, iar Mister Maș, mult iubitul prieten
patruped al lui Georgie, se îmbolnăvește și el.
Este doar începutul unui lung șir de încurcături.
Cât de curând, Georgie, Ramzy și Mister Maș
trebuie să se angajeze într-o misiune crucială:
aceea de a salva de la moarte toți câinii de pe
planetă și, probabil, întreaga omenire!

Ruthie Mizrahi este supranumită
Domnișoara Șotron, Regina din Queens,
atât de bună este la acest joc pentru fete.
Fiindcă familia sa e refugiată de puțin
timp din Cuba, Ruthie are de învățat
multe despre noua sa patrie, America,
dar un accident schimbă totul. Prizonieră
într-un corset de ghips, Ruthie învață mai
întâi să se cunoască și să facă față
neputinței. Din fericire, ajutată de familie
și de prietenii care se perindă prin camera
ei, aducându-i daruri frumoase și povești
de viață, Ruth găsește forța de a redeveni
Domnișoara Șotron, Regina din Queens.

Pura Belpré
Award 2018

13 × 20 cm
230 pagini

Smart Age nu e doar o colecție de cărți pentru copii, ci și colecția copiilor inteligenți. A acelor copii care-și aleg lecturile în funcție de mesaj și de cât de bine sunt
construite personajele. Este colecția cărților din care ai ce învăța. Este colecția
care te ajută să te înțelegi, să pricepi ce e diferit între tine — copilul — și adulții
din jurul tău. Dacă până acum părinții sau bunicii ți-au ales lecturile, de azi înainte
este cazul să-ți alegi singur subiectele și personajele preferate. Iar Smart Age are
grijă să nu te plictisești nici măcar o clipă.

Călătorie în timp
în compania
unui hamster
13 × 20 cm
448 pagini

29,90 lei

9+

13 × 20 cm
256 pagini

10+

34,90 lei

Șapte lucruri
importante

Shelley Pearsall

13 × 20 cm
288 pagini

12+

24,40

lei

Răsfoiește

„Această carte este o binevenită poveste
despre diversitate, familie și depășirea
obstacolelor. Cititorii o vor îndrăgi pe
Ruthie și vor aprecia felul în care, plecând
de la sentimentul de inferioritate a ajuns
să simtă că aparține unei comunități.”
Kidsreads.com

Ally Condie

26,20

lei

Răsfoiește

Summerlost
sau visul unei
vacanțe de vară

Philip Kerr

26,20
34,90 lei

lei

Friedrich, marele
detectiv

Ross Welford

10+

22,50

„Cât de bună este cartea lui Ross Welford? Originală
de la un capăt la altul, credibilă și cinematografică
(trebuie ecranizată!). O aventură extraordinară.“
The Observer

Colecția Smart Age a fost lansată în martie 2018. Reunește
bestselleruri și titluri semnate de cei mai buni autori de
literatură pentru copii.
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Colecția SMART AGE

32,50 lei

10+

20,70

lei

Răsfoiește

13 × 20 cm
320 pagini

lei

Răsfoiește

27,50 lei

Răsfoiește
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Colecția SMART AGE

13 × 20 cm
336 pagini

10+

26,20
lei

34,90 lei

Merci Suárez
pornește într-o
nouă cursă
9+

22,50

Maddie Little și formula prieteniei

Melissa Savage

Erin Teagan

Mylo și prietenii săi pleacă să cerceteze rămășițele
unei farfurii zburătoare care s-a prăbușit aproape
de Roswell, în New Mexico. Până atunci el credea că
marțienii există doar în benzile desenate cu supereroi.
Când din interiorul navei aude strigătul de ajutor al
unei ființe extraterestre, Mylo decide că trebuie să fie
la fel de curajos precum fratele său, răpus de o boală
gravă cu un an înainte. Lucrurile pe care le descoperă
de-a lungul acestei aventuri îi întăresc încrederea că
prietenia este cel mai important lucru din univers.

Maddie Little este sigură că va deveni un mare om de
știință, precum bunicul ei, un faimos biolog. Este pasionată
de studiul bacteriilor și i se pare că e mai ușor să se lupte
cu microbii decât să accepte că bunicul său a murit, că
sora ei suferă de o boală gravă, că prietena ei cea mai
bună a schimbat școala și acum o ignoră. Când cei din
jur i se par banali și enervanți, preferă să scrie POS-uri
(„proceduri operaționale standard“), adică pașii pe care
îi are de făcut ca să scape de ei. Dar, când POS-urile
ei răutăcioase sunt citite de noii colegi din gimnaziu,
Maddie nu poate repara lucrurile decât aplicând formula
prieteniei descoperită de bunicul său: „În viață, cel mai
important lucru e să fii binevoitor. Totdeauna binevoitor.“
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10+

22,50
lei

29,90 lei

Răsfoiește

„O carte extrem de apreciată pentru oamenii de știință în
devenire, pentru artiștii aflați la început de drum și pentru
orice copil.”
Kirkus Reviews

Adevărul lui
Mason Buttle

Eu și Tobin. În
căutarea lui Bigfoot

Lămâi, cărți
și prieteni

Ne vedem în
Cosmos, prieteni!

Lista lui Sputnik,
cățelul extraterestru

13 × 20 cm
352 pagini

13 × 20 cm
352 pagini

13 × 20 cm
288 pagini

13 × 20 cm
352 pagini

13 × 20 cm
352 pagini

Melissa Savage
10+

29,90 lei

10+

26,20

lei

Răsfoiește

13 × 20 cm
272 pagini

„Amintind de superproducția cinematografică E.T.,
această poveste care pune preț pe curiozitate, prietenie
și sprijinul oferit de comunitate deschide calea
unei discuții despre felul în care înțelegem universul.“
Booklist

22,50

lei

29,90 lei

Adevărul despre marțieni

Leslie Connor

Meg Medina
13 × 20 cm
320 pagini

Răsfoiește

Colecția SMART AGE

34,90 lei

Jack Chang
12+

20,70

lei

Răsfoiește

Jo Cotterill

26,20

lei

Răsfoiește

27,50 lei

12+

34,90 lei

12+

26,20

lei

Răsfoiește

Frank Cottrell Boyce

lei

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește
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În afara colecțiilor

13 × 20 cm
320 pagini

10+

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

În afara colecțiilor

Prietenul din viitor

Turnul de aur

Camille DeAngelis

Holly Black, Cassandra Clare

Alec trăiește în 2015, Josie trăiește în 1915. Cei doi copii de
12 ani, care locuiesc în aceeași casă, la distanță de o sută
de ani, intră în legătură cu ajutorul unei plăci de spiritism
și se împrietenesc chiar fără a ajunge să se întâlnească
vreodată. Alec află un secret teribil despre Josie, despre
surioara ei Cassie și despre mama fetelor, care e un
mediu pasionat de fenomene paranormale. Josie și Cassie
sunt în pericol, iar Alec, ca un bun și devotat prieten, le
va transmite din viitor ce au de făcut ca să se salveze.
Prietenul din viitor este o poveste emoționantă care te ține
cu sufletul la gură, fiindcă exact asta îi reușește lui Camille
DeAngelis în toate cărțile ei: să te captiveze scriind despre
lucruri incredibile precum o prietenie indestructibilă care
se dezvoltă de-a lungul unei uluitoare călătorii în timp.

Al cincilea volum, care încheie seria Magisterium, promite
un final grandios al aventurilor lui Callum Hunt, într-o
poveste despre prietenia adevărată, despre maturizare
și despre consecințele alegerilor pe care fiecare le face.
Call a fost văzut la Magisterium și ca o forță a binelui,
și ca un agent al răului, a fost apreciat ca un erou, dar
a fost și marginalizat. Niciodată Callum nu s-a simțit pe
deplin acasă la școala de magie, iar acum, la începutul
ultimului an de studiu, locul său la Magisterium și printre
colegi este și mai incert. Un singur prieten pare să îi fi
rămas, iar acela se află într-o situație cu totul unică.
Întunericul încă îi dă târcoale lui Call, iar el este nevoit
să înfrunte cea mai mare provocare din viața sa.

„Înfricoșătoare și captivantă, cartea lui Camille DeAngelis
îi va atrage pe copiii care își doresc să se lase cuprinși
de fiori și să dezlege mistere. Autoarea a creat cu mult
talent o incontestabilă reușită literară.“
Booklist

Păpușa de porțelan

13 × 20 cm
432 pagini

13 × 20 cm
256 pagini

Holly Black

12+

22,50

26,20

lei

29,90 lei
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12+

14,5 × 20 cm
240 pagini

Răsfoiește

28,20

34,90 lei

26,20
Răsfoiește

SERIA
Magisterium
Răsfoiește

Testul Fierului

Mănușa de aramă

Cheia de bronz

14,5 × 20 cm
298 pagini

14,5 × 20 cm
288 pagini

14,5 × 20 cm
256 pagini

Holly Black,
Cassandra Clare

Holly Black,
Cassandra Clare
12+

39,90 lei

12+

30,00

lei

Răsfoiește

12+

12+

30,00

lei

14,5 × 20 cm
224 pagini

34,90 lei

37,50 lei

Tahereh Mafi

Holly Black,
Cassandra Clare

lei

lei

Furthermore

Masca de argint

39,90 lei

12+

28,20

lei

Răsfoiește

Holly Black,
Cassandra Clare

lei

Răsfoiește

37,50 lei

Răsfoiește
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În afara colecțiilor

Berlin. Lupii din Brandenburg. Vol. 4
Fabio Geda, Marco Magnone

XXXXXXXX, care încheie seria Magisterium, promite
un final grandios al aventurilor lui Callum Hunt, într-o
poveste despre prietenia adevărată, despre maturizare
și despre consecințele alegerilor pe care fiecare le face.
Call a fost văzut la Magisterium și ca o forță a binelui,
și ca un agent al răului, a fost apreciat ca un erou, dar
a fost și marginalizat. Niciodată Callum nu s-a simțit pe
deplin acasă la școala de magie, iar acum, la începutul
ultimului an de studiu, locul său la Magisterium și printre
colegi este și mai incert. Un singur prieten pare să îi fi
rămas, iar acela se află într-o situație cu totul unică.
Întunericul încă îi dă târcoale lui Call, iar el este nevoit
să înfrunte cea mai mare provocare din viața sa.

13 × 20 cm
224 pagini

12+

26,20

SERIA
BERLIN

lei

34,90 lei

Răsfoiește

Berlin. Focurile
din Tegel. Vol. 1

Berlin. Zorii din
Alexanderplatz. Vol. 2

13 × 20 cm
192 pagini

13 × 20 cm
224 pagini

Fabio Geda,
Marco Magnone

Fabio Geda,
Marco Magnone
12+

22,50

22,50

lei

29,90 lei

12+
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29,90 lei

Holly Black,
Cassandra Clare
14,5 × 20 cm
256 pagini

12+

26,20

lei

Răsfoiește

Cheia de bronz

lei

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește
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Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

Malamander

SERIA
Cogheart

Thomas Taylor

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

Cel mai așteptat titlu al sezonului!

Peter Bunzl

Peter Bunzl

13 × 20 cm
352 pagini

13 × 20 cm
368 pagini

10+

30,00
39,90 lei

lei

39,90 lei

Răsfoiește

Lily, Robert și vulpoiul Malkin, eroii seriei
de aventuri Cogheart, sunt urmăriți de
niște indivizi nemiloși, cu ochi de argint,
jumătate oameni, jumătate mașini!
Vor să pună mâna pe o mașinărie
extraordinară, dar aceasta este ascunsă
unde nimeni nu s-ar putea aștepta. Vor
reuși cei trei prieteni să scape teferi?

Circul din văzduh
Peter Bunzl

NOU

Disponibilă
în
2020

enta yell

ow black
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i se abat
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și Robert
e în căut
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semilun
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ă, dar măc
l hoț de
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n în form
interesa
secrete
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Robert.
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utul său
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it un plan
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în prim
cumplit,
Lily și Mal
ejdie pe
iar Rob
kin, vulp
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ert
e implicat
ea mecanic
înaintea
fără
lui Jack
ă, trebuie
joace și
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ă când tică
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teribilă
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lent stea
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o poveste
«tică
ie»
plină de
mister”
Kirkus Rev
iews

Thomas Taylor

SERIA
COGHEAR

NOU

10+

www.pasap
ISBN: 978-6

ort-cultura.

06-793-606

www.editu
racor

ro

SERIA COGH
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O
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R
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Răsfoiește

Lily, Robert și Malkin se trezesc implicați
într-o nouă aventură când cel mai mare hoț
de diamante din Anglia, Jack Ușă, evadează
din închisoare. Robert nici nu bănuiește ce
secrete ascunde ticălosul Jack și ce legături
uluitoare există între ei doi. Va ieși cu bine
Robert din această teribilă încercare?
cyan mag

THOMAS TAYLOR a locuit întotdeauna lângă mare (deși nu
e ceva excepțional când locuiești în Insulele Britanice). Se
trage dintr‑un lung șir de navigatori, dar a ales să devină
ilustrator pentru că asta implică mai puține haine ude și
mai mulți biscuiți. Prima lui comandă de ilustrație, exact
când a terminat școala de arte, a fost coperta cărții Harry
Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter și piatra
filosofală). După care s‑a concentrat pe cărți cu ilustrații,
dintre care unele au câștigat diverse premii.
Deși și‑a dorit întotdeauna să devină scriitor, faptul că în
copilărie i s‑a tot repetat „Nu, dar tu ești bun la desen,
trebuie să te faci ilustrator!“ l‑a făcut pe Thomas să se
teamă de o astfel de încercare. Și totuși, a încercat, inițial
cu o carte cu ilustrații și, curând după, cu romane. Se pare
că transformarea biscuiților în cărți e și mai amuzantă când
ajungi să îți scrii și povestea.

10+

30,00

lei

GERII

9+

Diamantul lunii
sângerii

Inimă cu cheiță

DIA
A TUL LU II S
A

13 × 20 cm
272 pagini

Herbert Lemon este responsabil al biroului de obiecte
pierdute din Grand Nautilus Hotel, într-o stațiune marină
tipic englezească, Eerie-on Sea, firește imaginară.
Când în cămăruța lui Herbie apare Violet Parma, care
este fugărită de un tip cu un cârlig în chip de mână, ca un
personaj din poveștile cu pirați, se declanșează și povestea,
care este alertă, amuzantă și pe alocuri dătătoare de
frisoane. Violet Parma este fiica unui scriitor pasionat de
un monstru marin, Malamander, un fel de saurian care
sălășluiește în epava unei nave eșuate cu mult timp în
urmă și care are asupra sa o piatră cu proprietăți magice.
Herbert, Violet și alte personaje la fel de interesante
pornesc într-o aventuroasă căutare a acestei pietre.

-3

int.ro

PETER

B UN Z L

Disponibilă
în
2020
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SERIA
Addison
Cooke

Cei mai apreciați autori
din lumea întreagă sosesc
la Ghastly-Gorm Hall pentru
a lua parte, cu potăile lor răsfățate, la

SERIA
Domnișoara
Goth

CORINT JUNIOR

Competiţia Literar-Canină
găzduită de Lordul Goth.

Însă la conac se petrec lucruri ciudate! Apar urme
misterioase de labe, se aud urlete în miez de noapte,
iar pantofii sunt roși în mod suspect.
Alături de prieteni mai vechi și de cunoștințe noi,
Ada încearcă să afle sursa acestor bizarerii.
Va reuși Ada să descopere ce se
întâmplă înainte ca luna
plină să răsară?

CORINT JUNIOR

Continuarea volumului
Domnișoara Goth și fantoma șoricelului
și Domnișoara Goth și festinul nemilos

la răscrucea groazei

SERIA
Din Hanul
Pungașilor

Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

DomnișoaraGoth

Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

D omnișoara

Goth

Chris Riddell este un renumit artist grafic
și scriitor, caricaturist pentru
The Guardian și The Observer.
Este laureat al UNESCO Award
și a câștigat de două ori medalia Kate
Greenaway. Pentru volumul
Domnișoara Goth și fantoma șoricelului,
el a primit în 2013 Costa Book Award.

T JUNIO
RIN
R
CO

www.aventurasimister.ro

Misterul din Hanul
Pungașilor
Kate Milford
13 × 20 cm
448 pagini

Addison Cooke și
comoara incașilor

13 × 20 cm
496 pagini

13 × 20 cm
416 pagini

Kate Milford
9+

28,20

9+

28,20

lei

37,50 lei

Fantomele din Hanul
Pungașilor

37,50 lei

9+

Răsfoiește

39,90 lei

C O S TA B O O K AWA R D S 2 0 1 3

Domnișoara Goth
și festinul cel sinistru

Domnișoara Goth
la răscrucea groazei

Podul lui Tesla. Cartea
întâi din trilogia Accelerati

13 × 20 cm
496 pagini

13 × 20 cm
224 pagini

13 × 20 cm
224 pagini

13 × 20 cm
224 pagini

13 × 20 cm
304 pagini

9+

37,50 lei

Chris Riddell

9+

26,20

lei

Răsfoiește

CHRIS
RIDDELL

CORINT JUNIOR

Domnișoara Goth
și fantoma șoricelului

28,20

lei

www.edituracorint.ro

T JUNIO
RIN
R
CO

Addison Cooke și mormântul lui Genghis-Han
Jonathan W. Stokes

30,00

lei

Răsfoiește

Jonathan W. Stokes

ISBN: 978-606-793-404-5

9+

CHRIS RIDDELL

la răscrucea
groazei

34,90 lei

9+

24,40

lei

Răsfoiește

Chris Riddell

32,50 lei

9+

24,40

lei

Răsfoiește

Chris Riddell

32,50 lei

9+

24,40

lei

Răsfoiește

Neal Shusterman

lei

Răsfoiește

32,50 lei

Răsfoiește

SERIA
Magicianul

Făuritorul de
baghete magice
9+

28,20

13 × 20 cm
448 pagini

13 × 20 cm
288 pagini

9+

28,20

lei

37,50 lei

Insula Doctorului Libris

Ed Masessa

Ed Masessa
13 × 20 cm
448 pagini

Ucenicul magicianului

37,50 lei
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9+

29,90 lei

Regina viselor
Tronul secret

13 × 20 cm
352 pagini

Peter F. Hamilton
9+

22,50

lei

Răsfoiește

Nesfârșita goană
după elefant
Gillian Cross

22,50

lei

Răsfoiește

Chris Grabenstein

29,90 lei

9+

34,90 lei

Viața secretă a lui
Daisy Fitzjohn

13 × 20 cm
288 pagini

13 × 20 cm
304 pagini

13 × 20 cm
288 pagini

9+

22,50

lei

Răsfoiește

Nancy Parker
Jurnalul unei detective

Tamsin Cooke

26,20

lei

Răsfoiește

13 × 20 cm
352 pagini

Dosarele Scarlet
Spărgătoare la înălțime

29,90 lei

9+

24,70

lei

Răsfoiește

Julia Lee

32,90 lei

9+

22,50

lei

Răsfoiește

Tania Unsworth

lei

Răsfoiește

29,90 lei

Răsfoiește

2019 / CATALOG TOAMNĂ – IARNĂ / 15

Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

SERIA
Lemoncello
13 × 20 cm
320 pagini

9+

30,00
lei

39,90 lei

Răsfoiește

Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

Jocul pentru campioni
al domnului Lemoncello

Vânătorii de comori.
O aventură americană

Chris Gabenstein

James Patterson, Chris Grabenstein

O nouă provocare din partea domnului Lemoncello:
un joc al evadării nou-nouț, transmis live!
Salutare, băieți și fete, jucători de toate vârstele! Sunteți
gata pentru cel mai tare și mai uluitor joc al domnului
Lemoncello? După luni de așteptare, jocurile domnului
Lemoncello ies din bibliotecă și sunt transmise LIVE în
toată țara prin intermediul faimoasei rețele de televiziune
Kidzapalooza! Toată lumea este invitată la preselecție,
însă numai câțiva norocoși vor fi aleși pentru a concura
în fața a milioane de telespectatori într-un nou joc al
evadării, în care niște copii adevărați sunt piesele de
joc! Kyle Keeley este hotărât să fie unul dintre ei.
Fiecare dintre echipele câștigătoare trebuie să treacă prin
cinci săli ale noului și fantasticului Fictionasium al domnului
Lemoncello, rezolvând un puzzle pentru a descuia fiecare
cameră și, în final, pentru a ieși din bibliotecă! Însă, cu
domnul Lemoncello, nimic nu este așa cum pare, iar
surprizele l-ar putea uimi chiar și pe creatorul jocului.

Evadare din
biblioteca domnului
Lemoncello

Olimpiada din
biblioteca domnului
Lemoncello

Marea întrecere din
biblioteca domnului
Lemoncello

13 × 20 cm
368 pagini

13 × 20 cm
352 pagini

13 × 20 cm
336 pagini

Chris Grabenstein

9+

26,20

9+

26,20

lei

34,90 lei

Chris Grabenstein
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34,90 lei

9+

26,20

lei

Răsfoiește

Chris Grabenstein

34,90 lei

9+
13 × 20 cm
352 pagini

30,00
lei

39,90 lei

Vânătorii de comori

J. Patterson, C. Grabenstein
13 × 20 cm
464 pagini

9+

39,90 lei

Vânătorii de comori.
Pericol pe Nil

Vânătorii de comori.
Secretul orașului interzis

Vânătorii de comori.
Primejdii în vârful lumii

Vânătorii de comori.
Goana către orașul de aur

13 × 20 cm
464 pagini

13 × 20 cm
432 pagini

13 × 20 cm
416 pagini

13 × 20 cm
384 pagini

J. Patterson, C. Grabenstein
9+

28,20

lei

Răsfoiește

TREBUIE GĂSITĂ COMOARA SECRETĂ CARE VA SALVA AMERICA?
PARE O MISIUNE PENTRU FAMILIA KIDD!
Bick, Beck, Storm și Tommy sunt blocați la Washington, D.C., și
nu au de căutat nicio comoară neprețuită. CÂT DE PLICTISITOR!
Dar totul se schimbă când copiii familiei Kidd descoperă o
conspirație ticăloasă: falsificarea Declarației Drepturilor Omului!
Acum, ei trebuie să străbată țara în lung și în lat, într-o
cursă nebunească, pentru a demasca acest complot. Dacă
nu vor găsi rapid dovezi, Statele Unite ale Americii, așa
cum le știm, ar putea dispărea pentru totdeauna...

Răsfoiește

30,00

lei

Răsfoiește

SERIA
Vânătorii
de comori

37,50 lei

9+

30,00
Răsfoiește

39,90 lei

J. Patterson, C. Grabenstein
9+

30,00

lei

lei

Răsfoiește

J. Patterson, C. Grabenstein

39,90 lei

9+

30,00

lei

Răsfoiește

J. Patterson, C. Grabenstein

lei

Răsfoiește

39,90 lei

Răsfoiește
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Colecția AVENTURĂ ȘI MISTER

În afara colecțiilor

Călătoriile Doctorului Dolittle

În curând la Corint Junior
Disponibilă din luna
februarie

Disponibilă din luna
martie

Disponibilă din luna
aprilie

Cuibul dragonului

Titanic

Xxxxxxx

Sarah Prineas

Bill Doyle

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Disponibilă din luna
mai

Hugh Lofting

Doctorul Dolittle a fost dintotdeauna un personaj foarte
îndrăgit, chiar și atunci când era doar eroul scrisorilor pe
care Hugh Lofting le trimitea de pe front, în Primul Război
Mondial, copiilor săi. Călătoriile doctorului
Dolittle este povestea prieteniei dintre John Dolittle și un
băiat de zece ani, Tommy Stubbins, care, după ce găsește
o veveriță rănită, devine asistentul doctorului, un mare
iubitor de animale. Împreună cu prietenii de nădejde ai
domnului Dolittle, ei pornesc într-o călătorie pe mare,
către Insula Maimuței-Păianjen. Firește, ca orice călătorie,
nici aceasta nu este lipsită de primejdii și de aventuri
care te țin cu sufletul la gură, mai ales când din echipaj
mai fac parte un cățel, un cimpanzeu și un papagal!
Simpaticul domn John Dolittle, care poate vorbi pe
limba animalelor, este și eroul a multe ecranizări,
iar ultima dintre ele este lansată în 2020, avându-l
în rolul principal pe Robert Downey Jr.

„O încântătoare serie de aventuri, în stilul umoristic, mereu
actual, al lui Lofting.“
Kirkus Reviews

Disponibilă din luna
iunie

Cuibul dragonului

Circul din văzduh

Gargantis

Peter Bunzl
13 × 20 cm
336 pagini

„Poveștile cu doctorul Dolittle emană un optimism tonic
când vine vorba de lucrurile pe care ni le oferă viața și
minunățiile lumii, toate acestea așteptând să fie
descoperite de cititor.“
New York Times
9+

26,20
lei

34,90 lei
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„Puțini eroi cu adevărat mai buni decât doctorul Dolittle
pot fi întâlniți în toată literatura pentru copii.“
The Guardian

Răsfoiește
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În afara colecțiilor

NOU
13 × 20 cm
160 pagini

10+

Miracolele Mirandei

Jaclyn Hyde

Siobhán Parkinson

Annabeth Bondor-Stone, Connor White

Ai nevoie de imaginație ca să ți se împlinească visurile...
Miranda Maguire a născocit un tărâm în care poveștile nu
se sfârșesc niciodată.
Pe măsură ce scrie despre lumea ei imaginară, câteva
miracole încep să se producă și în lumea reală.
Va reuși Miranda să producă și un miracol care să o salveze
pe sora ei bolnavă?

Jaclyn Hyde caută perfecțiunea în tot ceea ce face. La
sfârșitul unei zile nu tocmai reușite, găsește într-un
laborator întunecat și prăfuit dintr-o casă abandonată
formula Poțiunii Perfecțiunii și nu se poate abține să nu o
încerce. Jaclyn devine Jackie. Din perfectă devine malefică.
Jackie, arătarea cu gheare și ochi verzi, stârnește haos
peste tot și își necăjește colegii, ruinându-le spectacolul
de teatru și întorcând școala pe dos. Jaclyn este conștientă
de invazia lui Jakie și, împreună cu prietenele ei cele mai
bune, se străduiește din răsputeri să revină la o stare
normală, după ce află că nu e deloc bine să fii perfecționist.
O poveste captivantă care amintește de celebra
carte a lui Robert Louis Stevenson, Straniul caz
al doctorului Jekyll și al domnului Hyde.

„Parkinson știe exact cum să-i captiveze pe copii cu această
poveste emoționantă.”
The Times
„Cartea scrisă cu sinceritate de Siobhán Parkinson pentru
cei mici este ca o gură de aer proaspăt irlandez.”
The Times Review

18,70
lei

24,90 lei

În afara colecțiilor

Răsfoiește

„Adorabil acest nou roman pentru copii semnat de Siobhán
Parkinson, o bijuterie.”
The Bookbag
„Miranda este o eroină cu totul extraordinară.”
Irish Times Weekend Review

SIOBHÁN PARKINSON a publicat peste douăzeci de cărți,
premiate și traduse în numeroase limbi. Este și prima
scriitoare care a primit titlul Laureate na nÓg, care se
acordă o dată la doi ani celor mai buni scriitori de literatură
pentru copii din Irlanda. Lucrează, ca editor, pentru Little
Island, care publică literatură pentru copii, editează o
revistă dedicată cărților pentru copii, traduce din germană
și ține cursuri de creație literară. Cărțile și le scrie într-o
cămăruță amenajată în podul casei sale.
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Jefferson

Jean-Claude Mourlevat
13 × 20 cm
224 pagini

9+

22,50
lei

29,90 lei

Răsfoiește

NOU
13 × 20 cm
192 pagini

9+

22,50
lei

29,90 lei

Răsfoiește

„O comedie nespus de hazoasă, o intrigă bine ticluită, care
tratează cu măiestrie tema stresului și a costurilor pe care
le implică așteptările prea ridicate.“
Kirkus Reviews
„Cartea își asumă sarcina curajoasă și ambițioasă de a
explora cât de nesănătoasă și de distructivă poate deveni
obsesia pentru perfecțiune.“
Booklist

ANNABETH BONDOR-STONE și CONNOR WHITE sunt autorii unor cărți
pentru copii foarte apreciate pentru umorul și pentru risipa de imaginație:
Shivers! The Pirate Who’s Afraid of Everything, Shivers! The Pirate Who’s Back
in Bunny Slippers și Time Tracers: The Stolen Summers (apărute la prestigioasa
editură HarperCollins). Amândoi au absolvit Northwestern University, apoi s-au
mutat la New York, pentru a înfuleca felii de pizza uriașe, apoi la Los Angeles,
unde s-au dedicat cu totul literaturii pentru copii. Annabeth și Connor călătoresc
prin toată America pentru a le prezenta copiilor seria Shivers, și astfel, pentru a
le trezi interesul pentru cărți.
2019 / CATALOG TOAMNĂ – IARNĂ / 21

În afara colecțiilor

SERIA
Vrăjitoarele
13 × 20 cm
288 pagini

8+

Activități educative

Greșeala vrăjitoarelor

Cum să scrii o carte de aventuri

Sibéal Pounder

Paul Dowswell

Vrăjitoarele din Ținutul Chiuvetăriei au
pornit într-o călătorie Fabuloasă.
Tiga descoperă o carte veche, Karenele, scrisă de
autoarea ei preferată, Gloria Tatty. La scurtă vreme
după asta, ea și prietenele ei încep să primească scrisori
misterioase, în care li se promite că, dacă-și pun o
dorință, aceasta va deveni realitate. Însă orice dorință
îndeplinită e însoțită și de o surpriză neplăcută și,
până să apuce să rostească broască-râioasă, gașca se
și trezește în mijlocul altei aventuri. De data aceasta, o
aventură care se dezlănțuie într-un castel de jeleu...

Ţi-ai dorit vreodată să scrii o carte de aventuri, dar nu ai ştiut de unde
să începi?
Acest volum vine să te sprijine cu o mulțime de idei care te-ar putea
inspira să scrii fel de fel de povestiri despre exploratori, spioni,
operaţiuni de salvare îndrăzneţe, fantome, extratereştri şi multe altele.
Acest îndrumar de scriere creativă îți oferă spații pe care poți să le
completezi cu propriile idei, precum şi multe sfaturi care-ți vor fi de
folos de-a lungul redactării cărții tale.

19 × 24 cm
96 pagini

18,70

26,20

lei

24,90 lei

8+

lei

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește

Cum să scrii propria poveste
Louie Stowell, Jane Chisholm

Războiul
vrăjitoarelor

Rocada vrăjitoarelor)
Sibéal Pounder

Sibéal Pounder
13 × 20 cm
272 pagini

20,70
27,50 lei

8+

18,70

lei
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24,90 lei

13 × 20 cm
256 pagini

8+

18,70

lei

Răsfoiește

Ceasul
vrăjitoarelor

Sibéal Pounder

13 × 20 cm
272 pagini

8+

Ți-ai dorit vreodată să scrii o poveste, dar n-ai știut de unde să începi?
Cum să scrii propria poveste îți sare în ajutor, de la inventarea unui
personaj până la arta magică de a ține cititorul cu sufletul la gură.
Acest îndrumar de scriere creativă îți va da idei pentru tot felul de
povești, oferindu-ți spații pe care să le completezi și ponturi care
te vor ajuta să devii un scriitor în toată puterea cuvântului. Nu ai
nevoie decât de imaginație și de un vocabular cât mai bogat.

24,90 lei

7+

22,50

lei

Răsfoiește

19 × 24 cm
96 pagini

lei

Răsfoiește

29,90 lei

Răsfoiește
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Bestselleruri marca James Patterson

Bestselleruri marca James Patterson

Jurnalul unui câine poznaș
Vahamță frumoasă!

Max Einstein. Experiment de geniu
James Patterson, Chris Grabenstein

13 × 20 cm
336 pagini

10+

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

JAMES
PATTERSON
este celebru
pentru cărțile
sale, care s-au
vândut în peste
380 de milioane
de exemplare în
întrega lume.
Pe cuvânt de șoricel
James Patterson, Chris
Grabenstein
13 × 20 cm
288 pagini

lei

34,90 lei

Răsfoiește
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Sunteţi pregătiţi pentru o aventură de sărbători? Atunci
haideţi cu mine! Sunt prietenul vostru Junior și vă invit în
cea mai HAMTASTIC de UIMITOARE călătorie prin sezonul
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! Veţi citi absolut totul despre:
COLȚI-NOI, BĂȚUL NOU și despre misteriosul MOȘ
HAMCIUN.
De ce niște oameni ciudaţi numiţi COLINDĂTORI vin
și urlă în faţa ușii.
Și de ce răsar dintr-odată niște COPACI PLINI DE
LUMINIȚE la voi în coteţ!
Va fi cea mai tare VAHAMȚĂ dintotdeauna!
Asta câtă vreme nu află Doamna-Mamă ce a pățit curcanul
pentru masa festivă. Știţi să ţineţi un SECRET, nu-i așa?

Autor de bestselleruri
internaționale!

29,90 lei

Disponibilă din
luna martie

13 × 20 cm
208 pagini

8+

18,70
lei

Răsfoiește

Disponibilă din
luna mai

lei

James Patterson, Chris Grabenstein

James Patterson,
Steven Butler

8+

22,50

Max Einstein.
Rebelă pentru o cauză

Jurnalul unui
câine poznaș

24,90 lei
13 × 20 cm
208 pagini

7+

26,20

James Patterson, Steven Butler

Max Einstein este o fetiță de 12 ani obișnuită. Ea merge la
facultate, joacă șah rapid în parc, lucrează la invenții care
să îi ajute pe oamenii fără adăpost.
Numai lucruri firești, nu-i așa?
Într-o zi, Max este recrutată de o organizație misterioasă!
Misiunea: să rezolve, cu ajutorul științei, unele dintre cele
mai dificile probleme ale omenirii. Pe Max o ajută un grup
de copii geniali veniți din toate colțurile lumii. Împreună
luptă să facă accesibilă electricitatea pe toată planeta. Dar
pe urmele ei este și o teribilă Corporație... Va reuși aceasta
să-i încurce planurile?

Răsfoiește

Roboții din familia
mea. Roboții
o iau razna

Roboţii din
familia mea

James Patterson,
Chris Grabenstein
13 × 20 cm
320 pagini

8+

22,50

13 × 20 cm
320 pagini

8+

22,50

lei

29,90 lei

James Patterson,
Chris Grabenstein

Roboții din familia mea.
Revoluția roboților
James Patterson,
Chris Grabenstein
13 × 20 cm
320 pagini

8+

SERIA
Roboții din
familia mea

lei

Răsfoiește

29,90 lei

Răsfoiește
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Seria Vlad, cel mai nepriceput vampir din lume

Colecția EU, SUPEREROU

Noi aventuri la Conacul Suferinței

5.625 × 8.5 SPINE: 0.761

“Inspirational, commonsensical, and a whole lot of fun.” —James Patterson
“Shine!
smile on
your hear
Read this
t.
book!”
—Je

will put a

Anna Wilson

nnifer L.
Holm,
New York
Times
bestsellin
g author
of
The Four
teenth Gold
fish

La Conacul Suferinței locuiește familia Țepeș – cei mai
curajoși vampiri din istorie. Nu și Vlad – el nu este deloc
curajos. Se teme până și de umbra lui!
Părinții lui Vlad au plecat în Transilvania și i-au lăsat de
rezolvat o listă de sarcini vampirești tare dificile. Minxie e
gata să-l ajute!
dOn’t
MiSs:
Vor reuși Vlad și Minxie să țină secretul prieteniei
lor
departe de bunicuțul Gory?

New York Times bestselling author of
Escape from Mr. Lemoncello’s Library

J.J. & ChRiS GrAbEnStEiN
are a husband-wife writing team. J.J. is an awardwinning voice-over and stage performer, as well as
Chris’s longtime secret weapon, first reader, and
first editor. Chris is the New York Times bestselling
author of many books, including The Island of Dr.
Libris, Escape from Mr. Lemoncello’s Library, Mr.
Lemoncello’s Library Olympics, Mr. Lemoncello’s
Great Library Race, Mr. Lemoncello’s All-Star
Breakout Game, and the Welcome to Wonderland
series, as well as the coauthor of numerous pageturners with James Patterson, including Word of
Mouse, Max Einstein: The Genius Experiment,
and the Treasure Hunters series. J.J. and Chris
live in New York City. Visit ChrisGrabenstein.com
for trailers, bonus quizzes, and more.

13 × 20 cm
96 pagini

Raymond Bean

Disponibilă din
luna februarie

Disponibilă din
luna februarie

and television host Nellie DuMont
Frissé—but Piper knows the truth:

cca Ste
—Rebe Medal–
ery
of
Newb
g author
winnin Reach Me
You
When

some people are born to shine, and
she’s not one of them. This fact has

“Shine!
more than shines
; it GLOWS.
My twelve-yearold summed
it
up in one word:
‘beautiful.’”

never been clearer than now, since her
dad’s new job has landed them both

—Wendy Mass,
New York Times
bestselling autho
r of
The Candymaker
s

at Chumley Prep, an exclusive private
school where everyone seems to be the
very best at something . . . and where

In a school
full of stars,
is there room
for one more?

MoRe FuN FrOm
ChRiS GrAbEnStEiN!

When a mysterious alum launches a
new award, the whole school goes into
overachieving overdrive to win it. There
Is Piper finally ready to step out of the
shadows? Can she stay true to herself
and still find a way to

Ch RI sG rA b E nStEi N .cO m

NEW YORK

Piper definitely doesn’t fit in.

is no way Piper can compete! Unless . . .
US $16.99 / $22.99 CAN

Also available as an ebook and on audio
Printed in the United States of America

?

rAn DoM
hOuSe

Benji Franklin,
puștiul miliardar.
Cum să faci
bani (vol. 1)

Grab_9781524717667_jkt_all_r2.indd 1

2019-07-15 12:14 PM

7+

SERIA
Benji
Franklin

13 × 20 cm
96 pagini

lei

Răsfoiește

8+

18,70

Vlad, cel mai nepriceput
vampir din lume

13 × 20 cm
96 pagini

8+

18,70

lei

24,90 lei

Benji Franklin,
puștiul miliardar.
Cum să devii mai
bogat (vol. 2)
Raymond Bean

Raymond Bean

22,50
29,90 lei

13 × 20 cm
96 pagini
Piper’s hero—astronaut, astronomer,

inder
“A rem is more
hing
nd
that not n being a frie
tant tha yourself.”
impor
ng
ad,
and bei

Jacket art copyright © 2019 by Leslie Mechanic
Jacket design by Leslie Mechanic

13 × 20 cm
160 pagini

Eu haios

Chris Garbenstein

Shine on! might be the catchphrase of

And look for the next Mr. Lemoncello adventure,
coming in 2020!

RANDOM HOUSE

Shine

lei

Răsfoiește

24,90 lei

Răsfoiește

Anna Wilson

Fiori la
miezul nopții
Anna Wilson
ÎN
CURÂND!

Disponibilă din
luna aprilie
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Familia de vampiri a lui Vlad se trage
din Transilvania și locuiește la Conacul
Suferinței din Anglia.
Vlad nu e ca ai lui, curajos. Se teme de
întuneric și abia obține note de trecere
la materii precum râsul malefic sau
transformarea în liliac!
Dorința lui cea mai mare este să aibă
prieteni, și Vlad știe și unde să-i
găsească: la școală!
Dar nu e deloc ușor pentru un pui de
vampir să fie acceptat printre oameni, mai
cu seamă când este însoțit de un liliac!

Jucăriile–spion.
Joaca s-a terminat.
Mark Powers
13 × 20 cm
176 pagini

Antje Szillat, Jan Birck
7+

24,90 lei

18,70

8+

lei

lei

7+

14 × 20,5 cm
144 pagini

24,40

18,70
13 × 20 cm
160 pagini

Flätscher.
Uau, un sconcs
detectiv!

Răsfoiește

32,50 lei

Răsfoiește

lei

24,90 lei

Răsfoiește
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Pagini de istorie

19,5 × 27,5 cm
304 pagini

8+

Să cunoaștem lumea

Mituri și legende din Olimp

Călătoriile lui Robin

În această lucrare veți întâlni zei atotputernici, monștri
cumpliți și eroi și eroine care nu știu ce este frica.
Miturile vechilor greci – care, de mii de ani, fascinează
deopotrivă copii și adulți – vă sunt prezentate aici într-o
versiune accesibilă și superb ilustrată, alături de o secțiune
extinsă ce conține un ghid al numelor personajelor,
locurilor și evenimentelor din mitologia greacă și
corespondența lor în mitologia romană, precum și hărți cu
denumiri geografice antice.

Ken și Angie Lake

Lui Robin și bunicului său le place să călătorească în jurul
lumii și, astfel, să își însușească tot mai multe cunoștințe de
cultură și civilizație. Din fericire, ei au la dispoziție și o carte
magică, vorbitoare, care le oferă informații despre cele mai
interesante locuri și despre cei mai interesanți oameni de
pe Pământ. Rostind câteva cuvinte magice, bunicul reușește
ca, din filele acestei cărți, să facă să apară câte un personaj
istoric, care le prezintă orașul ce urmează a fi vizitat. De
fiecare dată, Robin este fascinat de tot ceea ce află.

CUTIE CADOU
pentru setul
complet!
13 × 20 cm
480 pagini

9+

52,50

EDIȚIE DE LUX
Cel mai frumos cadou pentru copilul tău!

lei

69,90 lei

Răsfoiește

Așadar, ce mai aștepți? Fă-ți bagajele și ia și tu
parte la extraordinarele călătorii ale lui Robin!

56,20
lei

74,90 lei

21,5 × 27,5 cm
56 pagini

Răsfoiește

21,5 × 27,5 cm
56 pagini

7+

28,20

28,20

lei

37,50 lei

7+

lei

37,50 lei

Răsfoiește

Răsfoiește

Iliada
Istoria mitică a asediului Troiei și extraordinarele fapte
de vitejie ale eroului Ahile.
Cu ajutorul unor ilustrații fascinante, acest volum
înfățișează povestea războiului purtat între eroii greci și
cei troieni. Fapte de vitejie, prietenii și trădări, toate se
contopesc într-una dintre cele mai frumoase epopei.
28 / CATALOG TOAMNĂ – IARNĂ / 2019

9+

Odiseea
Întoarcerea eroului Ulise acasă, pe insula Itaca.
Cu ajutorul unor ilustrații fascinante, acest volum prezintă
aventurile trăite pe drumul de întoarcere acasă de unul
dintre cei mai îndrăgiți eroi ai mitologiei greceşti: Ulise.

Călătoriile
lui Robin.
Barcelona

10,50
lei

17,50 lei

Ken și Angie
Lake
13 × 20 cm
96 pagini

9+

Călătoriile
lui Robin.
Istanbul

10,50
lei

17,50 lei

Ken și Angie
Lake
Răsfoiește

13 × 20 cm
96 pagini

9+

Călătoriile
lui Robin.
Londra

10,50
lei

17,50 lei

Ken și Angie
Lake
Răsfoiește

13 × 20 cm
96 pagini

9+

Călătoriile
lui Robin.
Paris

10,50
lei

17,50 lei

Ken și Angie
Lake
Răsfoiește

13 × 20 cm
96 pagini

9+

Călătoriile
lui Robin.
Veneția

10,50
lei

17,50 lei

Ken și Angie
Lake
Răsfoiește

13 × 20 cm
96 pagini

Răsfoiește
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Jocuri și activități

13 × 20 cm
108 pagini

9+

18,70
lei

24,90 lei

Răsfoiește

Peste 80 de jocuri
cu numere

Simon Tudhope, Sarah Khan
13 × 20 cm
112 pagini

8+

15,00
19,90 lei

99 de jocuri
matematice
Testează-ți abilitățile
de matematician!

Peste 50 de coduri
secrete
Testează-ți
abilitățile de spion!

Sarah Khan

Emily Bone

Vei găsi în această carte o
mulțime de jocuri care îți vor
pune în valoare cunoștințele
acumulate și agerimea minții.
Răspunde provocărilor și află
cum își împarte comoara
piratul Jim sau cine câștigă
concursul de jocuri video. După
ce ai rezolvat problemele, poți
verifica în paginile de la
sfârșitul cărții dacă ai răspuns
corect. Mult succes!

Cartea aceasta este perfectă
pentru călătoriile lungi și
pentru zilele ploioase.
Rezolvă enigmele, sparge
codurile, cifrează și
descifrează mesajele
secrete; răspunsurile de la
sfârșitul cărții îți vin în
ajutor. Iar dacă te joci cu
prietenul tău cel mai bun,
distracția este de două ori
mai mare!

Peste 80 de jocuri
cu imagini
Sarah Khan
13 × 20 cm
112 pagini

19,90 lei
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8+

18,70
lei

24,90 lei

Răsfoiește

Peste 80 de jocuri
ale minții

Sarah Khan
8+

13 × 20 cm
112 pagini

8+

19,90 lei

9+

15,00

lei

Răsfoiește

13 × 20 cm
112 pagini

19,90 lei

Rebecca Gilpin, Lucy Bowman,
Will Severs
21 × 27 cm
96 pagini

8+

20,70
27,50 lei

Genial! Cea mai COOL
carte cu jocuri

15 × 23 cm
112 pagini

21 × 27 cm
176 pagini

Rebecca Gilpin

8+

Răsfoiește

22,50 lei

Lisa Regan

7+

28,20

lei

37,50 lei

Thomas Canavan,
Lucy Bowman
22 × 26,5 cm
128 pagini

9+

41,20

lei

Răsfoiește

Experimente științifice care
te lasă cu gura căscată

lei

Răsfoiește

54,90 lei

Răsfoiește

Labirinturi matematice.
Adunări și scăderi

Labirinturi matematice.
Înmulțiri și împărțiri

Prima mea călătorie
prin labirinturi

365 de întrebări şi răspunsuri pentru a înţelege lumea

23 × 26 cm
96 pagini

23 × 26 cm
96 pagini

21,5 × 25 cm
32 pagini

15 × 20 cm
224 pagini

6+

34,90 lei

Angelika Scudamore

7+

26,20

lei

Răsfoiește

100 de jocuri distractive
şi educative

16,90

lei

26,20

lei

Răsfoiește

Explorează lumea. Activități
pentru excursii și vacanțe

Gabriele Tafuni

Sarah Khan

15,00

lei

Răsfoiește

13 × 20 cm
112 pagini

Peste 50 de jocuri
de memorie

15,00

lei

Jocuri și activități

34,90 lei

4+

16,90

lei

Răsfoiește

Kirsten Robson

26,20

lei

Răsfoiește

22,50 lei

10+

lei

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește
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Cultură generală

Cultură generală

Cum funcționează corpul tău
Judy Hindley

21 × 27 cm
128 pagini

8+

SERIA
Călătorim
și aflăm

21 × 27 cm
128 pagini

30,00
lei

39,90 lei

8+

21 × 27 cm
128 pagini

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

21 × 27 cm
48 pagini

8+

26,20

28,20

lei

34,90 lei

Răsfoiește

lei

Răsfoiește

Călătorie în lumea minunată a animalelor
sălbatice

Călătorie în interiorul corpului uman

Călătorie în timp spre tărâmul dinozaurilor

Planeta noastră adăposteşte peste
opt milioane de specii de animale
– de la mica pasăre colibri până la
gigantica balenă-albastră. Şi pe noi,
oamenii!
Călătoreşte în jurul lumii şi descoperă
informaţiile despre animalele
minunate care trăiesc pretutindeni,
de la regiuni polare îngheţate la
păduri tropicale şi deşerturi. Rezolvă
activităţile, labirinturile, puzzle-urile
şi multe altele pe parcursul acestei
incredibile călătorii de cunoaştere
a lumii animalelor.

Corpul tău este pur și simplu uimitor!
Este o maşinărie care trăieşte, respiră,
se mişcă, mănâncă, vorbeşte şi
gândeşte.
Corpul uman este compus din sute de
oase, trilioane de celule și găzduiește
miliarde de bacterii.
Hai să îl explorăm!
Să pornim într-o călătorie în jurul şi în
interiorul corpului uman pentru a-i
afla secretele.
Urmăreşte activităţile, labirinturile,
puzzle-urile, experimentele şi multe
alte activități în această captivantă
călătorie.

Haide şi tu în mașina timpului! Vom
face o călătorie fascinantă în lumea
plină de mistere a dinozaurilor!
Ilustrații uimitoare, informații
surprinzătoare și jocuri de toate
felurile aduc la viață lumea
misterioasă a acestor reptile
înfricoșătoare.
Uau! Mașina timpului ne-a dus
într-un loc magic, cu 250 de
milioane de ani în urmă!
Dinozaurii erau rapizi și agili sau
greoi și stângaci? Aveau sângele
cald, precum păsările și mamiferele,
sau rece, precum reptilele?

Steve Parker
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Anna Claybourne

9+

Corpul tău este de-a dreptul uimitor,
iar modul în care funcționează este
fascinant! El trebuie să facă sute de
lucruri diferite, toate în același timp.
O mulțime de aparate imaginare, special
concepute pentru tine, te vor ajuta să înțelegi
mai bine rolul pe care îl are fiecare părticică
a corpului tău, să te familiarizezi cu funcțiile
organelor și cu felul în care lucrează acestea.
O minienciclopedie care vine în sprijinul
părinților, atunci când le este dificil să găsească
un răspuns simplu la întrebările micilor curioși.

Anne Rooney

37,50 lei

Răsfoiește

Astronomia și spațiul pe înțelesul
celor mici
Emily Bone, Adam Larkum

Cel mai util ghid pentru micuții pasionați de
astronomie și de spațiu, care vor să știe mai
multe despre lumea stelară și despre misterele
spațiului cosmic.
Cum a luat naștere Universul?
Care sunt cele mai mari planete din Sistemul
Solar?
La ce sunt folosite hărțile stelare?
Care este cel mai mare obiect spațial construit
de om?
O călătorie captivantă în care vei găsi răspunsuri
pentru aceste întrebări și pentru multe altele.

21 × 27 cm
32 pagini

9+

28,20
lei

37,50 lei

Răsfoiește
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Cultură generală

Limbi străine
cyan magenta yellow black

CORINT JUNIOR

Armelle Modéré
Lily opens her presents!
Lily deschide cadourile!

She draws sitting
at her desk.
Ea desenează
stând la birou.

Harold plays

marbles

www.grupulcorint.ro

Atlasul naturii
Jane Delaroche
24 × 33,5 cm
44 pagini

Atlasul oceanelor

24 × 33,5 cm
44 pagini

24 × 33,5 cm
44 pagini

Jane Delaroche
6+

26,20

6+

26,20

lei

34,90 lei

Atlasul animalelor

34,90 lei

6+

34,90 lei

6+

39,90 lei

lei

Răsfoiește

39,90 lei

Înveţi uşor cuvintele noi

Cele peste 1 500 de cuvinte, ordonate
alfabetic, sunt însoţite de câte o definiţie
clară şi simplă, care îi va ajuta pe copii să
scrie şi să vorbească în mod corect.

cu ilustraţii
Armelle Modéré

Citeşti şi înţelegi repede

Exemplele îi ajută pe cei mici să înţeleagă
cum poate fi folosit fiecare cuvânt în cadrul
unui enunț.

Afli mai multe despre cuvinte

În secțiunea finală a cărții sunt prezentate
mai multe informații despre vocabularul
și gramatica limbii engleze.

Vârsta: 6+

Dicționarele Corint: pașaport pentru cultură
ISBN: 978-973-128-645-7



CORINT

9 789731 28645 7

www.edituracorint.ro

Primele cuvinte în limba engleză

Dicționar ilustrat englez-român

Evelyn Goldsmith, Andrew Delahunty

First steps in English + CD
Lecții pentru începători

20,5 × 26 cm / 128 pagini

18,5 × 24 cm
64 pagini

20,5 × 26 cm
138 pagini

20,5 × 26 cm / 80 pagini

26,20

15,00

15,00

Armelle Modere

3+

30,00

lei

Răsfoiește

24 × 30,5 cm
48 pagini

englez-român

Primele tale propoziții - dicționar
englez - român cu ilustrații

Ruth Brocklehurst

30,00

lei

Răsfoiește

24 × 33,5 cm
44 pagini

Conținut
furnizat de

„Folosirea acestui dicționar de către cei care încep studierea
limbii engleze contribuie, în mod substanțial, la dezvoltarea vocabularului și la formarea deprinderilor de exprimare corectă.”
ECATERINA COMIȘEL

ISBN: 978-973-135-594-8

Atlas ilustrat pentru copii

Jane Delaroche

26,20

lei

Răsfoiește

Atlasul copiilor

Jane Delaroche

Dictionar
,

www.grupulcorint.ro



CORINT JUNIOR

at school.
Harold se joacă
la şcoală cu
bile.

Primele tale propoziţii

34,90 lei

in a

mit

ENGLISH
Bildern

Blink

..

fur alle

of an Eye

Kinder

Primele cuvinte

Primele cuvinte
Primele propozitii
,

DEUTSCH

Învață în mod distractiv primele cuvinte în limba germană alături de copilul tău!
Lucrarea Primele cuvinte în limba germană te poartă într-o călătorie în imagini prin toate
momentele zilei – de dimineață, când te trezești, iei micul dejun și mergi la școală, apoi la
petrecerea aniversară a unui prieten sau în vacanță la mare, până seara, când vine timpul să mergi
la culcare. În plus, te vei distra cu jocuri de potrivire a cuvintelor, vei învăța ceasul, cum să numeri
cu ajutorul buburuzelor prietenoase și vei putea chiar să porți discuții despre starea vremii.

in a

Destinată copiilor preşcolari sau celor din clasele primare care fac
pentru prima dată cunoştinţă cu vocabularul limbii germane, cartea
Deutsch mit Bildern fűr alle Kinder. Primele cuvinte. Primele propoziţii
cuprinde peste 700 de termeni ilustraţi cu imagini atractive,
menite să faciliteze însuşirea limbii germane. Atent selectate
din vocabularul activ al limbii, cuvintele sunt structurate tematic,
astfel ca parcurgerea ecărei pagini să constituie încă un pas
în asimilarea şi utilizarea acestora în propoziţii simple.
Prezenţa semnicaţiei în limba română a ecărui cuvânt german,
precum şi consemnarea la sfârşitul cărţii a principalelor reguli
de pronunţie în limba germană îl vor orienta atât pe părinte
cât şi pe profesor în selectarea celor mai adecvate strategii de învăţare
, a acestei limbi moderne de către copii.
rapidă şi corectă

Dicționar ilustrat

mit

of an Eye

Bildern

de traducerea lor în limba română, pune la dispoziția micilor cititori modalitatea
fur însoțite
alle
Kinder
ideală de a se familiariza cu primele noțiuni de limbă germană.

Primele cuvinte

..

Primele propozitii

Acest dicționar structurat tematic, cu peste 400 de cuvinte esențiale,

Primele cuvinte

www.grupulcorint.ro

ISBN: 978-973-128-623-5

�

CORINT

www.edituracorint.ro

Enciclopedia Larousse
pentru copii

Enciclopedia științelor
pentru copii

23,5 × 30 cm
80 pagini

28,6 × 22,6 cm
208 pagini

23,5 × 26 cm
128 pagini

22,5 × 30,5 cm
128 pagini

6+

30,00

45,00

lei

39,90 lei

8+

37,50

lei

Răsfoiește

59,90 lei

8+

37,50

lei

Răsfoiește
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49,90 lei

8+

49,90 lei

21 × 28,5 cm
320 pagini

8+

56,20

lei

Răsfoiește

Enciclopedia pentru copii

lei

Răsfoiește

74,90 lei

English in a Blink of an Eye.
Primele cuvinte, primele propoziții
Mălina Pop

Răsfoiește

Deutsch mit Bildern. Primele
cuvinte, primele propoziții
Cristina Cândescu Dumitru

20,5 × 26 cm / 72 pagini

20,5 × 26 cm / 72 pagini

15,00

15,00

lei

19,90 lei



CORINT

19,90 lei

Primele cuvinte în limba germană
Dicționar ilustrat Oxford
18,5 × 24 cm / 48 pagini

11,20

lei

Răsfoiește

CORINT JUNIOR

E D U C AŢ I O N A L

e d u c aţ i o n a l

Enciclopedia lumii
pentru copii

CORINT JUNIOR

ISBN: 978-606-8609-96-6

ISBN: 978-606-8609-01-0

Nicholas Harris

Răsfoiește

Primele cuvinte
în limba germană

Primele
propozitii
P
, ii

Atlasul ilustrat al lumii

29,90 lei

Conținut
furnizat de

Blink

www.grupulcorint.ro

lei

Răsfoiește

Cristina Cîndescu Dumitru

Primele propozitii
,

Destinată preşcolarilor şi elevilor din clasele primare
aflaţi la începutul învăţării limbii engleze,
cartea English in a Blink of an Eye. Primele cuvinte, primele propoziţii
cuprinde peste 700 de cuvinte din vocabularul activ,
structurat pe teme esenţiale („Familia mea”, „Animale sălbatice”,
„Fructe”, „Legume” etc.), precum şi expresii şi propoziţii simple.
Toţi termenii, traduşi în limba română, sunt ilustraţi cu desene
atractive care facilitează memorarea cuvintelor.
Amuzante şi uşor de reţinut, poeziile înlesnesc şi completează
procesul de învăţare a limbii engleze.

19,90 lei

Răsfoiește

Maria Alexe

22,50

lei

19,90 lei

Răsfoiește

Mălina
Pop
DEUTSCH

ENGLISH

Clare Kitley

lei

lei

Răsfoiește

Dicționar ilustrat englez-român

Copiii care vor deschide această carte minunată
vor învăţa mai mult decât simple cuvinte într-o limbă
străină. Ei vor putea să recunoască, să înţeleagă şi să
reproducă propoziţii întregi. Dicţionarul îi învaţă pe copiii
de vârstă preşcolară sau pe cei din primele clase cum
să utilizeze cuvinte în diverse împrejurări, atât în limba
engleză, cât şi în limba română. Structuraţi în funcţie de
subiect, toţi termenii prezentaţi apar în contexte referitoare
la activitatea de zi cu zi, astfel încât să e uşor de
recunoscut. Propoziţiile-pereche – una în engleză,
una în română – sunt însoţite de ilustraţii color
atrăgătoare, care fac sensul mai accesibil şi învăţarea
mai atractivă în ambele limbi. Primele tale propoziţii.
Dicţionar englez-român cu ilustraţii este un instrument
ideal pentru copiii care încep să înveţe limba engleză,
atât la şcoală, cât şi acasă.

g
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n
z1
m
y
l
x
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tu

Primele tale propoziţii. Dictionar
englez-român cu ilustraţii
,

ILUSTRAT
PENTRU COPII h i j

CORINT

Vârsta: 3+
ISBN: 978-973-128-600-6

cu ilustraţii

LINDA EDWARDS

Acest atlas cu ilustrații superbe are calitatea unică de
a-i purta pe copii într-o călătorie magică în jurul lumii.
Atlasul este structurat în două părți, prima prezentând
cele mai interesante informații despre oameni, locuri,
plante și animale, iar cea de-a doua, o mulțime hărți
presărate cu detalii fascinante care stimulează curiozitatea
și îndeamnă la discuții, cartea fiind astfel ideală pentru
o seară plăcută în familie sau o discuție în sala de clasă.

Dictionar
,
ATLASenglez-român

CORINT JUNIOR

ILUSTRAT
PENTRU COPII

ATLAS ILUSTRAT PENTRU COPII

Primele tale propoziţii

ATLAS

14,90 lei

Evemarie Draganovici, Andreea Rusen
20,5 × 26 cm / 144 pagini

22,50

lei

Răsfoiește

Hallo, Kinder! Limba germană
pentru începători

lei

Răsfoiește

29,90 lei

Răsfoiește
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Colecția POVEȘTI TEHNICE

21 × 21 cm
58 pagini

9+

26,20
lei

34,90 lei

Răsfoiește

MARTIN SODOMKA este absolvent al Departamentul de Design
Industrial al Universității Tehnice din Brno, Cehia. În 1993 a fondat
un studio de grafică și a colaborat cu diverse edituri, elaborând în
special coperte de carte. În 2012 a publicat Cum să construiești un
automobil (tradusă și publicată de Corint Junior în 2018), o carte
care a fost inspirată de pasiunea sa pentru o Škoda Octavia din 1963,
pe care a restaurant-o, piesă cu piesă, de unul singur și pe care a
condus-o apoi fără problemă pe șoselele Europei. În următorii ani
a publicat Cum să construiești o motocicletă (tradusă și publicată
de Corint Junior în 2018), Cum să construiești un avion (în curs de
apariție la Corint Junior) și Cum să construiești o casă. Toate cărțile
sale au devenit bestselleruri și au fost traduse în zece limbi.
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Colecția POVEȘTI ILUSTRATE

Cum să construiești o motocicletă

Până și monștrii se spală pe dinți!

Martin Sodomka

Jessica Martinello, Grégoire Mabire

Seria aventurilor tehnice continuă! Trei prieteni, Arnie,
Bill și Christian, care au construit împreună un
automobil și un avion, se hotărăsc acum să
alcătuiască din piese vechi o motocicletă. Li se alătură
Titch și Fred, care își doresc să participe la o palpitantă
cursă de motociclete. Se apucă de treabă, dar, cum
dificultățile nu întârzie să apară, au nevoie de multe
cunoștințe de mecanică și de electricitate. Cititorii de
toate vârstele vor intra într-o lume foarte amuzantă, cu
eroi plini de umor, care îi vor face să înțeleagă, cu
ajutorul unor ilustrații simple și clare, cum se
construiește și cum funcționează o motocicletă.

Nu mă crezi?
Răsfoiește paginile acestei cărți și vei afla ce i se
întâmplă unei fetițe care nu vrea deloc să se spele
pe dinți.
Învață de la acești monștri (deloc periculoși, de altfel)
cât este de important să ai grijă de dinții tăi!
Să stârnim entuziasmul copiilor cu privire la îngrijirea
dinților poate fi destul de dificil. Cărțile ilustrate ne
pot ajuta să-i învățăm pe cei mici că este esențial să
aibă grijă de dinții lor.
„În această carte nouă cu ilustrații micuții pot afla de ce
trebuie să-și curețe temeinic dinții. Povestea amuzantă
și creativă, cu ilustrații simpatice, le prezintă copiilor
regulile unei bune igiene dentare, într-o manieră
prietenoasă. Fetiței din poveste nu-i place să se spele
pe dinți. Mai mult, e convinsă că dentiștii sunt monștri
în toată regula! Asta până când în baia ei apare un
monstru adevărat, care o ajută să înțeleagă faptul că
dentiștii sunt, de fapt, supereroi. Totodată, micuța
învață că spălatul pe dinți este atât de important, încât
până și monștrii se spală pe dinți!“
cockburnlibraries.com.au

Cum să construiești
un automobil
Martin Sodomka
21 × 21 cm
60 pagini

9+

4+

26,20

24,40

lei

lei

32,50 lei

21,5 × 28 cm
28 pagini

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește

JESSICA MARTINELLO și GRÉGOIRE MABIRE sunt autorii unor cărți pentru
copii foarte apreciate pentru umorul și pentru risipa de imaginație: Shivers! The
Pirate Who’s Afraid of Everything, Shivers! The Pirate Who’s Back in Bunny
Slippers, și Time Tracers: The Stolen Summers (apărute la prestigioasa editură
HarperCollins). Amândoi au absolvit Northwestern University, apoi s-au mutat la
New York, pentru a înfuleca felii de pizza uriașe, apoi la Los Angeles, unde s-au
dedicate cu totul literaturii pentru copii. Annabeth și Connor călătoresc prin
toată America pentru a le prezenta copiilor seria Shivers, și astfel pentru a le
trezi interesul pentru cărți.
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4+
SERIA
Lars,
ursulețul
polar
21 × 28 cm
32 pagini

18,70
lei

Colecția POVEȘTI ILUSTRATE

Lars, ursulețul polar.
Lars, ajută-mă să zbor!

Bondărel și bucuriile iernii

Hans de Beer

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar
Bondărel este tare nerăbdător. Din
nefericire, tocmai acum toate lucrurile
ies anapoda… Oare vor reuși, până la
urmă, Bondărel și dragii săi prieteni să
se bucure de magia fulgilor de nea și a
cadourilor?
O carte cu ilustrații grăitoare și cu un
mesaj excepțional: cel mai frumos
cadou este acela de a-i avea pe cei
dragi alături!

Britta Sabbag, Maite Kelly, Joelle Tourlonias

Lars, ursulețul polar, visează să zboare.
Întâlnirea cu papagalul-de-mare Yuri va face ca visul lui să
devină realitate. Dar Yuri are o problemă. În timp ce
pescuia, a nimerit cu aripa într-o pată de petrol, iar acum
nu și-o mai poate mișca. Lars vrea să-l ajute să se întoarcă
acasă. Împreună descoperă un balon uriaș și pornesc într-o
călătorie plină de peripeții. Yuri își revine, iar Lars are
ocazia să se ridice deasupra norilor. Însă, oricât de frumos
ar fi acolo, Lars află că și mai frumos este să ai un prieten
care poate zbura din nou.

4+
SERIA
Bondărel
24,5 × 24,5 cm
32 paginii

22,50

24,90 lei

Răsfoiește

Bondărel și iubirea

Britta Sabbag, Maite
Kelly, Joelle Tourlonias
21,5 × 28 cm
32 pagini

lei

22,50

29,90 lei

29,90 lei

4+

lei

Răsfoiește

Bondărel și timpul

Răsfoiește

LARS, URSULEȚUL POLAR — Unde pleci tu, Lars? —, prima
carte din serie, a devenit foarte populară în toată lumea,
fiind tradusă în 18 limbi. Lars a fost atât de îndrăgit, încât a
ajuns și erou de desene animate, peripețiile lui stând la
baza mai multor filme de animație produse în Germania și
în Statele Unite.

Când Lars salvează un pui de husky blocat într-o crăpătură
adâncă în gheaţă, căţelușul se ia după el, iar ursulețul polar ajunge
curând să dea din nou de bucluc. Căţelul îl imploră scheunând:
„Te rog, nu mă părăsi! Îmi este foame și vreau la mama mea!”
Așa că Lars îi vine în ajutor. Dar poate el să-l ducă în siguranţă pe
căţelul năzdrăvan la echipajul de husky?

Hans de Beer

Fanii fermecătorului ursuleţ polar al lui Hans de Beer nu vor dori
să rateze această aventură captivantă.

Hans de Beer
21 × 28 cm
32 pagini

NU RATA!

ISBN: 978-973-128-727-0

www.edituracorint.ro

Răsfoiește
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Hans de Beer

4+

18,70

24,90 lei

Lars, ursulețul
polar. Lars și
iepurașul cel fricos
Hans de Beer

The Horn Book Guide

Hans de Beer s-a născut în 1957 în Muiden, un orășel din apropiere de Amsterdam, în Olanda. Ulterior a studiat ilustraţia de carte
la Academia de Artă Rietveld din Amsterdam.
Prima carte a lui Hans de Beer, Ursuleţul polar, a devenit foarte
populară în toată lumea, fiind tradusă în 18 limbi. Lars a fost atât
de îndrăgit, încât a ajuns și erou de desene animate, peripeţiile lui
stând la baza mai multor filme de animaţie, produse în Germania și
Statele Unite. Cărţile sale au câștigat numeroase premii internaţionale, printre care și premiul întâi al juriului Critici in Erba, la Târgul
Internaţional de Carte pentru copii, la Bologna.

lei

Hans de Beer

Lars și cățelușul husky

„Povestea este plăcută și veselă… Ilustraţiile în acuarelă, cu
nuanţele de albastru ale zăpezii, înfățișează animale simpatice.”

21 × 28 cm
32 pagini

Lars, ursulețul
polar. Lars și
cățelușul husky
Wohin fährst du, Lars ?

CORINT JUNIOR

Lars și cățelușul husky

Lars, ursulețul polar.
Unde pleci tu, Lars?

4+

18,70

4+

24,90 lei

21,5 × 28 cm / 32 pagini

Răsfoiește

29,90 lei

Bondărel în căutarea fericirii
Britta Sabbag, Maite Kelly,
Joelle Tourlonias

lei

Răsfoiește

29,90 lei

ÎN
CURÂND!

24,5 × 24,5 cm / 32 pagini

4+

22,50

Bondărel sărbătorește
venirea primăverii

B. Sabbag, M. Kelly, J. Tourlonias

21,5 × 28 cm / 32 pagini

4+

lei

lei

Răsfoiește

Britta Sabbag, Maite Kelly,
Joelle Tourlonias

22,50

18,70

lei

24,90 lei

21 × 28 cm
32 pagini

Bondărel învață să zboare

4+

22,50
lei

Răsfoiește

29,90 lei

Răsfoiește
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Șoriceii Doamnei Marlowe
Frank Asch, Devin Asch
24 × 28 cm
32 pagini

6+

22,5 × 28 cm
90 pagini

33,70
lei

44,90 lei

6+

22,5 × 28 cm
128 pagini

31,90
lei

42,50 lei

Răsfoiește

Edison. Misterul comorii dispărute
Torben Kuhlmann

Când doi prieteni neobișnuiți
construiesc un vas cu care vor să
coboare pe fundul oceanului pentru a
găsi o comoară dispărută, ceea ce
descoperă este cu mult mai uimitor
decât se așteaptă ei.
„Edison este o poveste fermecătoare și
plină de învățăminte, despre două mici
ființe ce refuză să accepte limitele
impuse de «Niciodată!» și sunt
răsplătite prin dezvăluirea unui adevăr
care le va schimba viața.”
Michelle Anne Schingler,
Foreword Reviews
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6+

22,50

33,70
44,90 lei

Răsfoiește

Lindbergh. Povestea unui șoricel zburător
Torben Kuhlmann

Un pas mic pentru un şoricel, un pas
uriaș pentru aviaţie.
Sunt vremuri grele... pentru un şoricel.
O nouă invenţie – capcana mecanică
pentru şoareci – i-a făcut pe toţi
semenii lui să fugă în America, tărâmul
celor liberi. Dar cum vapoarele cu aburi
sunt păzite de pisici, Atlanticul nu mai
poate fi traversat în siguranţă. În cel
mai întunecat ascunziș... singurul şoricel
rămas are o idee senzaţională. Trebuie
să înveţe să zboare! Povestea ingenioasă și ilustrațiile minunate ale lui Torben
Kuhlmann vor cuceri imaginaţia
cititorilor – mai tineri sau mai vârstnici –
cu isprăvile acestui neînfricat şoricel.

29,90 lei

Louie Stowell
24 × 24 cm
136 pagini

24 × 31,5 cm
48 pagini

6+

Răsfoiește

49,90 lei

3+

11,30

lei

Răsfoiește

Jules Verne
24 × 31,5 cm
62 pagini

8+

lei

15,00 lei

Răsfoiește

Ocolul Pământului
în 80 de zile

26,20

lei

Răsfoiește

34,90 lei

Răsfoiește

7mm

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Paweł Pawlak

Armstrong. Călătoria fantastică
a unui șoricel pe Lună

„

M

i-am pierdut dințișorul.

Ai putea crede că e ceva neînsemnat, dar, în cazul meu,
să-ți pierzi un dinte nu e tocmai de joacă.“

Torben Kuhlmann

Cu mult timp în urmă, un şoricel
a învăţat să zboare şi a traversat
Atlanticul.
Acum, neînfricatul șoricel se îndreaptă
spre Lună, trăind o aventură de
neuitat și demonstrând că pentru cei
mai mari inventatori, statura măruntă
nu reprezintă absolut niciun
impediment.
Câștigător al multor premii, Torben
Kuhlmann ilustrează într-o manieră
deosebită o poveste în care visurile nu
cunosc limitele imaginaţiei.

Jacob & Wilhem Grimm

37,50

lei

lei

Albă-ca-Zăpada

Aşa începe povestea lui Osişor, un schelet mic
şi singuratic, care nu are niciun prieten.
Dar într-o zi, când Osişor vede o fetiţă cum
îşi îngroapă în grădină dintele de lapte,
acesta are o idee...

îşi caută un prieten

îşi caută
ununprieten
îşi caută
prieten

22,5 × 28 cm
108 pagini

6+

Povestiri biblice
pentru cei mici

Veţi îndrăgi cu siguranţă personajele din această carte
minunată despre prietenie, care nu ţine cont de diferenţe,
ci de valorile pe care le avem în comun.
Pawel Pawlak este un îndrăgit autor și ilustrator
de cărți pentru copii din Polonia, care a publicat peste
80 de volume, care au obținut numeroase premii
în țara lui natală și în străinătate.
Printre cele mai cunoscute cărți ale sale amintim:

El Krapok y Los Chus (ilustrații) și
Excuse Me, Are You a Witch? (ilustrații).
Pentru cartea A Secret Life of Dwarfs in Big Hats
a fost recompensat cu Marele Premiu
al Fundaţiei Konstanty Ildefons Gałczynski
în anul 2008.

ISBN 978-973-128-728-7

www.edituracorint.ro

Mowgli. Povestiri din
Cartea Junglei

Rudyard Kipling, Justine Brax
25 × 32,5 cm
118 pagini

5+

30,00

Isabel Abedi, Miriam Cordes
21 × 28 cm
32 pagini

4+

24,90 lei

Pawel Pawlak
20,5 × 26 cm
34 pagini

8+

27,50 lei

14,5 × 20,5 cm
56 pagini

8+

18,70

lei

Răsfoiește

MORTINA. O poveste care
te va face să mori de râs
Barbara Cantini

20,70

lei

Răsfoiește

CORINT JUNIOR

Osișor își caută un prieten

18,70

lei

39,90 lei

Bunicul Elefant
își ia rămas‑bun

CORINT
JUNIOR

lei

Răsfoiește

24,90 lei

Răsfoiește
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Cele mai frumoase povești clasice

Poveste de Crăciun
Charles Dickens

Povestea de Crăciun de Charles Dickens a fost publicată cu
foarte mulți ani în urmă. De atunci, este citită cu încântare
de copii și de părinți, iar farmecul ei se arată și mai mult în
preajma sărbătorilor. Este povestea unui bătrân morocănos
și zgârcit, Ebenezer Scrooge, pe care nimic nu pare să îl mai
mulțumească. În noaptea de Ajun este vizitat de stafia
fostului său partener de afaceri Jacob Marley, apoi de încă
trei spirite. Acestea îi arată lui Scrooge cum poate
răscumpăra suferința pe care le-a provocat-o celor din jurul
său: în loc de tristețe, singurătate și disperare poate alege
bucuria de a petrece Crăciunul alături de cei apropiați,
devenind astfel mai bun și mai fericit.

Cele mai îndrăgite personaje, care au încântat generații
întregi de copii, se întâlnesc în această delicioasă colecţie:
de la Alice şi Iepurele Alb la Dorothy şi Vrăjitorul din Oz, de la
Oliver Twist şi Maestrul Şmecheriilor la Broscoiul şi Sobolul.
Perfecte pentru a fi citite cu voce tare, aceste poveşti
clasice sunt scrise într-un limbaj accesibil copiilor, însă
au și darul de a le îmbogăți vocabularul și de a le stârni
imaginația.
Transmite bucuria lecturii cu ajutorul acestor poveşti
fascinante, ilustrate atrăgător și prezentate într-o formă
captivantă pentru cei mici!
6+
20 × 25,5 cm
192 pagini

NOU

45,00
lei

59,90 lei

Răsfoiește

Alice în Ţara Minunilor
Black Beauty
Heidi
Oliver Twist
Grădina secretă
Comoara din insulă
Vântul prin sălcii
Vrăjitorul din Oz

8+
20,5 × 26 cm
176 pagini

NOU

52,50
lei

69,90 lei

Răsfoiește

O poveste clasică, o capodoperă
a literaturii universale!
Cele mai frumoase
povești
Wilhelm Hauff
21,5 × 27,5 cm
150 pagini

6+

41,20

Frații Grimm
21,5 × 27,5 cm
224 pagini

6+

41,20

lei

54,90 lei

Cele mai frumoase
povești
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54,90 lei

Hans Christian Andersen
21,5 × 27,5 cm
224 pagini

6+

41,20

lei

Răsfoiește

Cele mai frumoase
povești

54,90 lei

22 × 26,5 cm
240 pagini

Tezaurul cu povești
8+

45,00

lei

Răsfoiește

Basme și povești
românești

59,90 lei

21,5 × 28,5 cm
352 pagini

8+

52,50

lei

Răsfoiește

Puțini scriitori sunt atât de strâns
asociați cu sezonul sărbătorilor de
iarnă precum Charles Dickens. El a
fost inspirat să scrie Poveste de
Crăciun (A Christmas Carol), o nuvelă
cu stafii și duhuri, simțindu-se revoltat
de greutățile în care se zbăteau
oamenii săraci din marile orașe, în
timp ce oamenii bogați și avari nu
arătau niciun fel de compasiune
pentru semenii lor nefericiți.

lei

Răsfoiește

69,90 lei

Răsfoiește
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23 × 28,5 cm
64 pagini

22,50
lei

29,90 lei

Răsfoiește

Colecția ISTEȚ DE MIC

Isteț de mic! Lumea
animalelor. Jocuri și
activități pentru copii
de 3-4 ani

Isteț de mic! Lumea
animalelor. Jocuri
și activități pentru
copii de 4-6 ani

Caroline Marcel

Caroline Marcel

Urmați-l pe Victor! Cu ajutorul
micului pinguin, copilul
dumneavoastră va descoperi
animalele preferate, prin diverse
modalități – desene, fotografii,
poezioare sau activități.
Lucrarea abordează noțiunile
de bază pentru grupa mică
(litere, observare, semne grafice,
numărare, descoperirea lumii
înconjurătoare...) prin intermediul unor activități variate.

Autoarea îi invită pe copii
într-o călătorie în jurul lumii,
pentru a întâlni animale de
pretutindeni. Citindu-i
micuțului dumneavoastră
aventurile cățelușului Oscar,
el va fi purtat pe banchiză, în
pădurea amazoniană, apoi
va visa la peisajele
paradiziace ale Oceanului
Pacific și va descoperi, în
final, fascinanta savană.

23 × 28,5 cm
64 pagini

22,50
lei

29,90 lei

Răsfoiește

Ne jucăm şi învăţăm!
Cu ajutorul părinţilor, copiii pot explora lumea literelor şi a sunetelor. Cărticelele conţin
ghicitori amuzante, cuvinte (în limba română şi corespondentul lor în limba engleză) care
exemplifică literele şi ilustraţii atrăgătoare, în culori vesele.
Pe baza imaginilor şi a cuvintelor, părinţii pot iniţia dialoguri cu copilul, pentru ca acesta
să-şi îmbogăţească vocabularul şi să primească noi informaţii. Nu în ultimul rând, este o
metodă distractivă prin care se stimulează imaginaţia copilului, se dezvoltă aptitudinile de
comunicare orală şi se cultivă interesul pentru carte şi pentru cuvântul scris.

Isteț de mic!
Abecedarul celor
foarte mici

Isteț de mic!
Primele mele
cuvinte

11 ×16 cm / 216 pagini

14 ×14 cm / 80 pagini

30,00

22,50

0 - 4 ani

lei

39,90 lei

Isteț de mic!
Tot ce trebuie să știu
0 - 4 ani

0 - 3 ani

24,40

lei

Răsfoiește

29,90 lei

14 ×14 cm / 80 pagini

32,50 lei

Răsfoiește

Isteț de mic! Toate
cunoștințele necesare

Isteț de mic! Toate
cunoștințele necesare

Isteț de mic! Toate
cunoștințele necesare

Isteț de mic!
Mijloace de transport

Isteț de mic!
Lumea animalelor

23 × 28,5 cm / 64 pagini

23 × 28,5 cm / 96 pagini

23 × 28,5 cm / 96 pagini

23 × 28,5 cm / 96 pagini

14 ×14 cm / 80 pagini

14 ×14 cm / 80 pagini

21,00

22,50

22,50

22,50

22,50

24,40

lei

27,90 lei

3 - 4 ani

lei

Răsfoiește
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29,90 lei

4 - 5 ani

lei

Răsfoiește

29,90 lei

5 - 6 ani

lei

lei

Răsfoiește

29,90 lei

2 - 5 ani

Răsfoiește

29,90 lei

14 ×14 cm / 80 pagini

lei

Isteț de mic! Toate
cunoștințele necesare
2 - 3 ani

2 - 5 ani

22,50

lei

Răsfoiește

Isteț de mic!
Lumea în care
trăim (2-5 ani)

29,90 lei

Răsfoiește

2 - 5 ani

lei

Răsfoiește

32,50 lei

Răsfoiește
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ATLASE ȘI ENCICLOPEDII
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Cyan Magenta Yellow Black_Atlas geografic [colar_Coperta I-IV

ATLASE CORINT

GHEORGHE MOHAN

GHEORGHE MOHAN

BIOLOGIE

ez\
onporuni-

carale

lomice

opura

eol\),
rtoafic

Mic atlas școlar

Atlasul î[i propune s\ acopere un gol informa]ional în domeniul geografiei [i al cartografiei
[colare.
Lucrarea se adreseaz\ în egal\ m\sur\ elevilor, studen]ilor, profesorilor [i, în general, tuturor
celor interesa]i de o informare corect\, complex\,
dar selectiv\, actual\ [i modern\, atât asupra principalelor probleme de geografie ale lumii contemporane, cât [i, par]ial, asupra celor de geografie a
României. Acestea din urm\ sunt prezentate pe larg
în alte dou\ atlase Corint: Mic atlas de geografie a
României [i România. Atlas geografic [colar.
Pentru elevi [i profesori, aceast\ lucrare are
func]ia unui element curricular central, fidel programei [i manualelor [colare.
Selectarea informa]iilor redate pe h\r]i s-a
f\cut dup\ criteriul semnifica]iei lor actuale, ceea ce
confer\ lucr\rii, în ansamblul ei, caracterul unui
instrument de lucru [i de informare deosebit de util.
Lucrarea continu\, într-o form\ extins\ [i actualizat\, atlasul publicat sub acela[i titlu la Editura
Corint, atlas care a beneficiat, ani de-a rândul, de
tiraje impresionante.

uire
alul
a de
faeri\ ca
on-

Lucrarea de faţă, bogat ilustrată, deși de dimensiuni
reduse, reprezintă o sinteză a diverselor grupe de organisme
prezentate în manualele școlare sau în literatura auxiliară
de biologie.

BIOLOGIE
Mic atlas școlar

Atlasul este structurat în patru capitole: I. Regnul Monera;
II. Regnul Protista; III. Regnul Fungi; IV. Regnul Plante,
cuprinzând diverse grupe de organisme, de la cele inferioare
până la cele superioare, exceptând Regnul Animale.

Biologie. Mic atlas școlar constituie un instrument de
lucru deosebit de util elevilor și profesorilor, ca material
didactic, și reprezintă o sursă de informare pentru toţi cei
care sunt pasionaţi de biologie și iubesc natura.

Edi]ia a VIII-a
rev\zut\ [i actualizat\

Lucrarea este
în concordanţă
cu programa şcolară
în vigoare.

Lucrare avizat\ de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii prin adresa nr. 1377/noiembrie 2001

www.grupulcorint.ro





ISBN: 978-606-93580-1-6

CORINT

CORINT

E D U C AŢ I O N A L

ISBN: 978-606-8668-75-8

E D U C AŢ I O N A L

www.grupulcorint.ro

România.
Atlas geografic școlar

Atlas geografic
școlar

Atlas geografic
de buzunar

Atlas de geografie
generală pentru cls. V-VI

20,5 × 26 cm
80 pagini

20,5 × 26 cm
80 pagini
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34,90 lei

12 × 16,5 cm
160 pagini

20,5 × 26 cm
64 pagini

Octavian Mândruţ

Silvia Olteanu, Ștefania Giersch,
Camelia Manea, Florina Miricel,
Iuliana Tanur

20,5 × 26 cm / 64 pagini

20,5 × 26 cm / 72 pagini

20,5 × 26 cm / 80 pagin

15,00
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Silvia Olteanu, Ștefania Giersch,
Camelia Manea, Florina Miricel,
Iuliana Tanur, Camelia Afrim
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Zoe Partin

16,5 × 23,5 cm
48 pagini

21,5 × 29,5 cm
76 pagini

20,70
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Toată istoria lumii în 300 de hărţi

Prof. dr. Minodora Perovici

ISTORIA
ROMÂNIEI
În ultimii ani au apărut mai multe atlase istorice, dar
acestea nu au reușit să acopere cu adevărat — nici din punct
de vedere calitativ și nici din punct de vedere cantitativ —
nevoile procesului didactic din școli. Faţă de celelalte atlase
istorice aflate pe piaţă, Istoria României. Mic atlas școlar
se distinge prin efortul de a surprinde esenţialul într-un număr
limitat de planșe, oferind totodată o cantitate impresionantă
de informaţie istorică. Deși în acest domeniu nu este posibilă
o originalitate absolută, autorul și-a valorificat bogata
experienţă didactică, reușind să ofere mai multe hărţi și tabele
cu perspective înnoitoare, care ajută efectiv la înţelegerea
proceselor istorice.
Având în vedere cele de mai sus, îmi exprim convingerea
că Istoria României. Mic atlas școlar reprezintă un auxiliar
practic și valoros atât pentru elevi, cât și pentru profesorii
de istorie.
Prof. univ. dr. BOGDAN MURGESCU

V-a]i întrebat vreodat\ care este structura scoar]ei cerebrale [i în ce mod transmite sistemul
nervos mesajele senzoriale c\tre creier? Sau care este diferen]a dintre craniul unui adult [i
cel al unui nou-n\scut? Cum [i de ce se produce saliva?
Cu bogata sa experien]\, medicul [i profesorul Peter Abrahams, care practic\ medicina de
peste 30 de ani [i pred\ la prestigioase universit\]i din Anglia – Londra, Middlesex [i Cambridge – [i din SUA – Iowa, r\spunde în lucrarea de fa]\ la aceste întreb\ri [i la multe altele, ajutându-v\ s\ în]elege]i complexitatea structurii corpului omenesc [i modul de
func]ionare a întregului organism.
Cartea descrie componentele acestuia, de la cap la degetele membrelor inferioare, [i este
structurat\ în nou\ capitole, intitulate: capul, gâtul, toracele, membrele superioare, abdomenul, sistemul reproduc\tor, bazinul, membrele inferioare, sistemul corpului uman.
Fiecare sec]iune include imagini color detaliate, peste 400 în tot volumul, care fac textul
accesibil [i care sunt înso]ite de adnot\ri suplimentare despre oase, mu[chi, organe interne,
vase de sânge [i nervi, oferindu-v\ posibilitatea de a v\ forma rapid o imagine complet\ despre orice zon\ a corpului.
Atlasul corpului uman. Structura [i func]iile organismului este o lucrare de referin]\ atât pentru
cei care studiaz\ sau predau anatomia – elevi, studen]i, profesori –, cât [i pentru cultura general\ a cititorului nespecializat.

dr. ZOE PETRE

ISBN: 978-606-8668-78-9

78-606-94044-0-9

Georges Duby

21 × 30 cm
72 pagini

35,70

39,90 lei
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104 pagini
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Istoria României.
Atlas școlar ilustrat
Minodora Perovici

15 × 23 cm
352 pagini
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Atlas istoric Duby
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Lucrarea este
în concordanţă
cu programa şcolară
în vigoare.

Lucrarea este `n concordan]\ cu programa [colar\,
conform adresei nr. 30.896/2003 a Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii.

Lucrarea este `n concordan]\ cu programa [colar\ `n vigoare.

ATLASUL CORPULUI UMAN

duby

duby

Realizat cu mare grij\ pentru buna selectare a h\r]ilor componente, potrivit
programei aprobate de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii privind studiul istoriei `n
`nv\]\mântul obligatoriu, Atlasul [colar de istorie universal\ reprezint\ un auxiliar
practic [i extrem de valoros atât pentru elevi, cât [i pentru cadrele didactice implicate `n predarea acestei discipline.
Ve]i reg\si `n paginile acestui atlas marile civiliza]ii ale omenirii, cre[terea [i
dec\derea imperiilor, marile mi[c\ri demografice, de la migra]ia popoarelor la colonizarea Lumii Noi, impactul ideilor revolu]ionare asupra h\r]ii politice, conflictele
armate majore [i efectele lor de lung\ durat\.
Folosindu-l, ve]i face ca istoria s\ prind\ via]\ [i s\ se explice pe sine `ns\[i, vorbind
despre ceea ce a fost, este sau poate fi `n viitor.

ISTORIA
ROMÂNIEI
Mic atlas școlar

Atlas școlar
de istorie universală

Mihai Manea, Adrian Pascu

Bogdan Teodorescu

Atlas școlar.
Anatomia omului
Florica Țibea

21 × 30 cm
64 pagini

16,5 × 23,5 cm
48 pagini

21 × 29,5 cm
40 pagini
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20,70

22,50
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lei
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Istoria României.
Mic atlas școlar
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Peter Abrahams
22,5 × 30,5 cm
256 pagini

89,90 lei
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Anatomia și fiziologia
omului. Compendiu

Ionel Roșu, Călin Istrate,
Monica Silvester

48,70

lei
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Enciclopedia corpului uman

16,5 × 23,5 cm
272 pagini

67,50

lei
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Atlasul corpului uman

64,90 lei
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16,5 × 23,5 cm / 424 pagini

licative clare,
st Atlas istoric
ât şi pentru toţi

BOGDAN TEODORESCU
Fluviul ISTORIA, cu cei trei afluen]i ai s\i, harta, ilustra]ia [i documentul, se
revars\ `n acest atlas [colar pentru a oferi cititorului un concentrat de [tiin]\ istoric\.
Harta reprezint\ timpul [i spa]iul istoric din perspectiv\ tematic\ [i evolutiv\.
Ilustra]ia d\ via]\ timpului. Fiecare pagin\ de atlas poart\ pecetea unui moment
dintr-o anumit\ perioad\ istoric\, zugr\vind oameni, fapte, c\l\torii, r\zboaie, via]a
economic\ [i artistic\ etc. Documentul ofer\ autenticitate istoriei. Fie c\ este vorba
de relatarea unui istoric de acum dou\ mii de ani, de o cronic\, de textul unui act
de cancelarie domneasc\ sau al unui tratat, documentul este un izvor istoric de
necontestat.
Atlasul de fa]\, o fresc\ a unor spa]ii istorice, este diferit de oricare alt atlas istoric
ap\rut `n spa]iul publicistic românesc, putând constitui un excelent suport didactic
pentru lec]ia de istorie.
Tematica h\r]ilor este `n concordan]\ cu noile programe [colare pentru clasele
V–XII, `nscriindu-se `n aria curricular\ „Om [i societate”. Con]inutul lucr\rii ofer\
posibilitatea realiz\rii unor obiective de referin]\ care s\-i determine pe elevi s\ identifice informa]iile oferite de h\r]ile istorice, s\ foloseasc\ tehnici de analiz\ a documentului scris sau a celui iconic, s\ utilizeze [i s\ compare surse istorice de natur\
diferit\ — cartografice, documentare, iconografice — referitoare la acela[i subiect.
Atlasul este echilibrat `n ceea ce prive[te raportul dintre istoria na]ional\ [i cea universal\, integrând firesc evenimentele istorice române[ti `n istoria vremii.

BOGDAN TEODORESCU

PROFESOR PETER ABRAHAMS

în spaţiu. Doar
nţelege marile
tru.
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Cezar Th. Niculescu, Bogdan Voiculescu,
Cristian Niță, Radu Cârmaciu, Carmen
Sălăvăstru, Cătălina Ciornei
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BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ RECOMANDATĂ

Al. Macedonski

L i v i u R e b re a n u
Al. Macedonski

Octavian Goga

POEZII

)

RASCOALA

POEZII

Alexandru Macedonski (1854-1920) poet, prozator, dramaturg şi publicist, fondatorul revistei şi cenaclului „Literatorul”
a fost precursor al simbolismului românesc şi teoretician al
poeziei cu caracter social.

www.grupulcorint.ro

Mihai Eminescu

Emil Gârleanu
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176 pagini

13 × 20 cm
336 pagini

13 × 20 cm
240 pagini
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19,90 lei
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Alexandru Odobescu

I. L. Caragiale

Emil Gârleanu

Grigore Alexandrescu

Barbu Delavrancea

13 × 20 cm
112 pagini

13 × 20 cm
128 pagini

13 × 20 cm
128 pagini

13 × 20 cm
112 pagini

13 × 20 cm
144 pagini
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7,50
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„Văzută ca o continuare a lui Ion, Răscoala a căpătat for
mă de proiect literar încă înainte de război. […] Romanul
e o adevărată frescă istorică, realizată însă nu prin ilustrare
panoramică, ci printro extraordinară concentrare sugestivă.
Mişcarea epică, datorită vigoarei şi puterii rezumative, dobân
deşte un caracter monumental, pentru că transcrie admirabil
viaţa masei întrun moment al ei dramatic, esenţial şi defini
toriu. Pornind de la răscoalele care au zdruncinat puternic
întreaga societate românească, Rebreanu caracterizează prin
figuri reprezentative mentalitatea şi comportarea celor mai
variate straturi sociale. […] Ca şi Ion, ca şi alte lucrări ale lui
Rebreanu, Răscoala e un model de creaţie epică solid construi
tă, cu episoadele riguros înlănţuite de o intrigă bine închegată.”
Ovid S. Crohmălniceanu

ISBN: 978‑606‑782‑013‑3



CORINT

EDUCAŢIONAL

9 786067 820133

www.edituracorint.ro

)

George Coșbuc

Vasile Alecsandri

Liviu Rebreanu

13 × 20 cm / 112 pagini

13 × 20 cm / 160 pagini

13 × 20 cm / 160 pagini

13 × 20 cm / 528 pagini

7,50

lei
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Liviu Rebreanu (1885–1944), prozator şi dramaturg, mem
bru al Academiei Române, a fost creatorul romanului românesc
modern.
Opera sa, diversă din punct de vedere tematic şi narativ, cu
prinde câteva romane de referinţă pentru literatura română –
Ion (1920), Pădurea spânzuraţilor (1922), Adam şi Eva (1925),
Ciuleandra (1927).

Ion Creangă

11,20

lei

Răsfoiește

www.grupulcorint.ro

L i v i u R e b re a n u

{I

„Legendele, scrise mai cu seamă începând cu anul 1872, pot
fi grupate în două mari categorii: cele istorice, prin care Alecsandri
se înscrie şi el în şirul poeţilor care au intenţionat să înzestreze
literatura noastră cu o epopee sau măcar cu o serie epică deopotrivă capabilă să-i valorifice trecutul şi să exalte patriotismul
contemporanilor, şi cele fantastice şi naturiste, intim înrudite
cu pastelurile şi stilizând sugestii ale basmului popular.”
GEORGETA ANTONESCU

ISBN: 978-606-8668-02-4

11,20

Va s i l e A Ll eicvsiaun R
d reib re a n u

LEGENDE
Deputat şi ministru în mai multe rânduri, Vasile Alecsandri
(n. 21 iulie 1821, undeva în ţinutul Bacăului, Moldova — d. 22 august
1890, Mircești, judeţul Roman) debutează ca scriitor în 1840
cu nuvela Bucheti, publicată la „Dacia Literară”. Mereu inspirat de marile probleme ale epocii — a participat şi chiar redactat unul din documentele programatice ale revoluţiei de la
1848 — Alecsandri e, în acelaşi timp, un artist subtil care observă
lumea înconjurătoare fără iluzii exagerate, afişând clasicism
în operele sale. Pastelurile, o parte din legende şi proza memorialistică au rezistat cu succes trecerii timpului.
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ISBN: 978-606-8668-04-8
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„Prin fabulele lui Grigore Alexandrescu, superioare satirelor şi epistolelor aceluiaşi, mai şlefuite decât meditaţiile romantice de tipul Umbrei lui Mircea, se produce în literatura noastră
una din cele mai subtile treceri ale poeziei epice şi didactice
în sferele marii arte. A le privi numai ca pe nişte documente
de epocă, simple piese muzeale, ar fi o greşeală de neiertat.
Tipologia lor rămâne contemporană cu cititorul de ieri, de azi
şi de mâine (…). Secretul cel mare al acestei poezii stă în
modul cum mecanica versului — şocantă la prima vedere pentru neprevenit — încorporează organic mişcările sufleteşti.”
Ion RoTARu

BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ RECOMANDATĂ
BIBLIOGRAFIE ŞCOLARĂ RECOMANDATĂ
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Vasile Alecsandri
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SATIRE

Poetul şi fabulistul Grigore Alexandrescu (1810–1885) a
debutat în Curierul românesc, condus de Ion Heliade Rădulescu,
cu poemul Miezul nopţei. Este autorul multor poezii (cea mai
cunoscută este Umbra lui Mircea. La Cozia) şi fabule (Câinele şi
căţelul, Lupul moralist, Dreptatea leului).

7,50

lei

Grigore Alexandrescu
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bibliografie şcolară recomandată
CORINT

Grigore Alexandrescu
Emil Gârleanu
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13 × 20 cm / 128 pagini
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Emil Gârleanu

ISBN: 978-606-8668-10-9

13 × 20 cm / 448 pagini
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„În ampla structură a vitalului, dincolo şi mai adânc decât
omul «mărunt» şi decât cel «elementar», Gârleanu găseşte o
nouă formă a vieţii, sprijinind şi incluzând pe toate celelalte mai înaintate şi mai complexe, forma «umilă» a vitalităţii,
expresia ei cea mai simplă şi cea mai generală. Povestitorul îi
îmbrăţişează destinul cu pietate panteistă şi, veselindu-se sau
vărsând o lacrimă pe seama ei, plânge şi râde de sine însuşi, de
toţi oamenii laolaltă şi poate chiar de zei.”
Tudor Vianu

Octavian Goga

22,50

ÎN
CURÂND!
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Emil Gârleanu (1878–1914), prozator, regizor, scenarist
şi jurnalist, îşi face debutul în literatură în anul 1900, publicând în revista Arhiva din Iaşi schiţa „Dragul mamei” şi poezia
„Iubitei”, sub pseudonimul Emilgar.
Deşi debutează ca un reprezentant al curentului semănătorist, aşa cum o demonstrează schiţele şi povestirile în care autorul elogiază viaţa patriarhală a boierilor moldoveni (Bătrânii,
1905), în cel de-al doilea volum (Cea dintâi durere, 1907), Emil
Gârleanu îmbrăţişează o viziune realistă în literatură, prin
abordarea unor teme din viaţa celor umili.

Alexandru Macedonski
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LIVIU REBREANU

Jean Bart

· POEZII
AL. MACEDONSKI

ISBN: 978-606-8668-72-7

I. L. Caragiale

„Văzută ca o continuare a lui Ion, Răscoala a căpătat for
mă de proiect literar încă înainte de război. […] Romanul
e o adevărată frescă istorică, realizată însă nu prin ilustrare
panoramică, ci printro extraordinară concentrare sugestivă.
Mişcarea epică, datorită vigoarei şi puterii rezumative, dobân
deşte un caracter monumental, pentru că transcrie admirabil
viaţa masei întrun moment al ei dramatic, esenţial şi defini
toriu. Pornind de la răscoalele care au zdruncinat puternic
întreaga societate românească, Rebreanu caracterizează prin
figuri reprezentative mentalitatea şi comportarea celor mai
variate straturi sociale. […] Ca şi Ion, ca şi alte lucrări ale lui
Rebreanu, Răscoala e un model de creaţie epică solid construi
tă, cu episoadele riguros înlănţuite de o intrigă bine închegată.”
Ovid S. Crohmălniceanu

LIVIU REBREANU

„Al. Macedonski este întâiul nostru poet modern prin
triumful conştiinţei poeziei asupra poeziei: cu el se deschide o
lungă ceartă între conştiinţă şi poezie…
Macedonski, cel dântâi, se îndoieşte de poezie, o pune la
încercare, o caută; geniul lui înfloreşte nu în siguranţă de sine,
ci în nesiguranţă, nu cunoscând poezia, ci căutând-o. Lirica lui
Macedonski e o imensă tensiune a spiritului, refuzând ceea ce
i se dă şi tânjind după ceea ce i se refuză […]. Pentru cel dintâi
poet modern, poezia nu mai este o certitudine, ci un miraj.”
Nicolae MaNolescu

POEZII

Liviu Rebreanu (1885–1944), prozator şi dramaturg, mem
bru al Academiei Române, a fost creatorul romanului românesc
modern.
Opera sa, diversă din punct de vedere tematic şi narativ, cu
prinde câteva romane de referinţă pentru literatura română –
Ion (1920), Pădurea spânzuraţilor (1922), Adam şi Eva (1925),
Ciuleandra (1927).
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Beau Geste

PERCIVAL CHRISTOPHER WREN • BEAU GESTE

DpqjmBeau
ãria Geste

Scriitorul englez Percival Christopher Wren (1875–1941)
este autorul mai multor romane de aventuri, fiind cunoscut în
primul rând pentru Beau Geste, apărut în 1924. În 1926, cartea
a fost ecranizată cu succes, în timpul filmărilor recurgându-se la
Legiunea Străină din Africa de Nord.
Pe lângă Beau Geste, mai pot fi menţionate: Beau Sabreur (1926),
Beau Ideal (1928), Sinbad the Soldier (1935), The Dark Woman (1943).
Acţiunea romanului Beau Geste se petrece în cea mai mare
parte în Africa, unde cei trei fraţi Geste: Michael (Frumosul),
geamănul său Digby și mezinul John ajung prin intermediul
Legiunii Străine franceze. Cei trei sunt orfani, crescuţi de mătușa
lor, frumoasa aristocrată Lady Patricia de Brandon Abbas. În
aceeași casă cresc și sunt educate tinerele Claudia și Isobel, rude
ale Patriciei, precum și Augustus, nepotul lui Sir Hector Brandon,
soţul ei, care nu prea stă pe acasă. Intriga e construită în jurul unui
safir foarte scump – Blue Water, care dispare. Furtul este asumat pe
rând, din cavalerism, de Michael, Digby și John, pentru a o salva
pe mătușa lor de eventuale probleme cu Sir Hector, dar mai ales
pentru a îndepărta orice suspiciune asupra celorlalte personaje.
După o aventură sângeroasă cu arabii (tuaregii) în fortul
Zinderneuf, căreia îi supravieţuiește doar John, constatăm că
Michael cunoscuse de la început adevărul despre „dispariţia”
safirului. În final, onoarea celor trei este restabilită datorită
sacrificiului suprem al Frumosului Geste.

MAXIM GORKI • COPILĂRIA

Copilăria, scrisă în perioada 1913–1914, este o lucrare tulburătoare care face parte dintr-o trilogie cu caracter autobiograﬁc, alături de La stăpân (1915–1916) și Universitățile mele (1923). Cartea
prezintă viața lui Alexei Peșkov din momentul morții tatălui și până
la înmormântarea mamei. Luat în grijă de bunici, Alexei crește și se
maturizează într-un mediu crud, marcat de sărăcie, certuri și violențe.
Întregul său univers este însă reprezentat de bunica sa, o remarcabilă
povestitoare.

ISBN: 978-606-793-413-7
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Fragmentele publicate aici sub titlul Cosette, respectiv Gavroche,
fac parte dintr-un roman de referinţă al literaturii franceze –
Mizerabilii. Acest roman istoric, social şi filosofic este o frescă plină
de viaţă a societăţii franceze de la începutul secolului al XIX-lea,
iar autorul plasează în prim-plan existenţa oamenilor simpli.
Povestea micuţei Cosette, fetiţa tratată cu o cruzime ieşită din
comun şi salvată în cele din urmă de la o viaţă plină de privaţiuni,
ca şi povestea lui Gavroche, al cărui nume a devenit sinonim
cu ştrengarul parizian cu inimă mare şi un curaj rar întâlnit,
impresionează şi astăzi.
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ISBN: 978-606-782-010-2

9 786067 820102
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Joseph Thomas Sheridan Le Fanu (1814-1873), scriitor de
origine irlandeză, este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori
de povestiri gotice din literatura secolului al XIX-lea. Multe
dintre operele sale se bazează pe o implicare puternică a supranaturalului, deși, de cele mai multe ori, este lăsată ca posibilă și
o explicaţie știinţifică, „naturală”.
Carmilla, publicată în 1872, este probabil cea mai cunoscută nuvelă a sa. Se pare că aceasta a reprezentat o sursă de
inspiraţie pentru celebrul roman al lui Bram Stocker, Dracula.
Nuvela prezintă povestea unei tinere englezoaice care locuiește
cu tatăl ei într-un vechi palat din Stiria, regiune situată în
sud-estul Austriei, și care ajunge sub influenţa Carmillei, o
femeie vampir atrasă de fiinţe de același sex cu ea. Vampirul,
în viziunea lui La Fanu este o fiinţă socială, puţin excentrică,
situată între viaţă și moarte, care nu este nici rea, dar nici bună,
ci se comportă confom instinctului său de prădător.

ISBN: 978-606-782-056-0
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Undeva, în Irlanda, într-un cătun pe care nicio hartă nu-l
înregistrează, lângă un râu fără nume, a cărui albie se ascunde
brusc în subteran, pentru a reapărea dintr-odată, într-o cascadă uluitoare, la marginea unei prăpastii înspăimântătoare,
ascunsă privirii de un promontoriu de stânci, se înalţă o construcţie misterioasă. Sunt ruinele unei case înconjurate de
livezi şi tufişuri sălbăticite. În acest spaţiu straniu, doi turişti,
veniţi să se bucure de sălbăticia locului, descoperă un manuscris. Citindu-l, cei doi ajung să cunoască misterioasele întâmplări prin care a trecut fostul locatar al casei, martor al acţiunii
forţelor malefice şi al dispariţiei universului. Şi, odată cu ei,
cititorul este prins în mrejele unei naraţiuni fascinante.
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Alături de Poe, scriitorul britanic William Hope Hodgson
(1877–1918) este unul dintre maeştrii întemeietori ai genului
fantastic şi horror anglo-saxon. Intriga complexă şi îndrăzneala
imaginativă din Casa de la marginea Abisului definesc universul
aparte al operei sale.
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Aventurile lui Buratino
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Cheita de Aur
Scriitorul rus Aleksei Nikolaevici Tolstoi (1883-1945) a
abordat multe genuri, dar s-a specializat în literatură SF şi
romane istorice. Mama sa, Aleksandra Leonievna Bostrom
(cunoscută şi sub numele de Aleksandra Tolstoi) era scriitoare
de literatură pentru copii.
În 1936, Aleksei N. Tolstoi a scris o adaptare a faimoasei
poveşti Pinocchio, reintitulată Aventurile lui Buratino sau Cheiţa
de Aur. Personajul principal al povestirii, Buratino, a devenit
repede foarte popular printre cititorii de toate vârstele. Tolstoi
a scris mai multe cărţi pentru copii, prima fiind Copilăria lui
Nikita, o descriere a primilor ani din viața fiului său.

ISBN: 978-606-8668-60-4
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Victor Hugo (1802-1885) este unul dintre cei mai importanţi
scriitori francezi. Poet, dramaturg, prozator, reprezentant de
seamă al romantismului, dar şi un intelectual angajat, el a jucat
un rol important în istoria secolului al XIX-lea. A fost pair al
Franţei, senator de Paris şi membru al Academiei Franceze,
fiind considerat încă în timpul vieţii un adevărat monument al
literaturii franceze.
A scris, între altele, poemul epic Legenda secolelor (1859, 1877,
1883), romanele Notre-Dame de Paris (1831) şi Mizerabilii (1862),
care s-au bucurat de mare succes, dar şi dramele romantice
Hernani (1830), Regele se amuză (1832) sau Ruy Blas (1838).

WILLIAM H. HODGSON
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WILLIAM H. HODGSON • CASA DE LA MARGINEA ABISULUI

ISBN: 978-606-782-031-7

Poveşti de groază şi mistere cuprinde o colecţie de 12 povestiri
captivante, printre care: Monstrul din peştera Blue John, Pisica
braziliană, O nouă catacombă, Omul cu multe ceasuri. Ca un
adevărat maestru al suspansului, autorul abordează subiecte
precum existenţa unor creaturi în înaltul cerului, tehnici de
tortură în secolul al XVII-lea, o pisică braziliană însetată de
sânge sau trenul care dispare între staţii.

Ciuma
Carmilla
stacojie

JOSEPH SHERIDAN LE FANU • CARMILLA ȘI ALTE NUVELE

www.grupulcorint.ro

Otto Lidenbrock, profesor de mineralogie, şi Axel, nepotul său,
pornesc în cea mai stranie călătorie a vieţii lor, pe drumul înfăţişat
într-un manuscris misterios... Ţinta călătoriei fantastice este centrul
Pământului. Însoţiţi de Hans, o experimentată călăuză, cei doi exploratori pătrund, tot mai adânc, sub scoarţa terestră, spre o altă lume.
Numeroasele aventuri pe care le au cei trei eroi în lumea miraculoasă
şi nebănuită din adâncuri, primejdiile şi întâmplările neobişnuite prin
care aceştia trec fac deliciul cărţii, care, ca toate romanele lui Jules
Verne, se citeşte pe nerăsuflate.

Scriitorul britanic Arthur Conan Doyle (1859–1930) este
creatorul celebrului detectiv Sherlock Holmes, personajul
principal în 56 de povestiri şi patru romane ale lui Doyle. A
debutat în literatură la vârsta de 28 de ani şi s-a impus foarte
repede drept unul dintre cei mai de succes scriitori ai epocii.
Este autorul a numeroase romane poliţiste, povestiri
ştiinţifico-fantastice, romane istorice, piese de teatru, romane
de dragoste şi poezie. Printre cele mai importante opere ale
sale se numără: Un studiu în roşu (1887), Semnul celor patru
(1890), Aventurile lui Sherlock Holmes (1892), Câinele din
Baskerville (1902), O lume dispărută (1912), Valea terorii (1914).
Cărţile pline de mister ale scriitorului au beneficiat în ultimii
ani de numeroase ecranizări de succes.

JOSEPH
SHERIDAN LE FANU

Poves
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Cosette
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VICTOR HUGO • COSETTE • GAVROCHE

ISBN: 978-606-8668-56-7

Jules Verne (1828 – 1905) a fost considerat un precursor al literaturii
ştiinţifico-fantastice. Deşi a debutat ca dramaturg, devine celebru în
1863, când editorul Hetzel îi publică romanul Cinci săptămâni în balon.
Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără: O călătorie
spre centrul Pământului (1864), 20 000 de leghe sub mări (1870),
Ocolul Pământului în 80 de zile (1873), Căpitan la 15 ani (1878) şi
Steaua Sudului (1884).

Poves, ti de groaza
s, i mistere

ARTHUR CONAN DOYLE • POVEȘTI DE GROAZĂ ȘI MISTERE

Singur pe lume este povestea micului orfan Rémi. Este un
roman de iniţiere prin excelenţă, căci eroul creşte şi se maturizează dând piept cu viaţa plină de privaţiuni şi confruntându-se cu adevărate drame.
Hector Malot ne poartă, alături de Rémi şi Vitalis, de căţeii
Capi, Dolce şi Zerbino şi de maimuţa Sufleţel, prin Franţa şi
Anglia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În tot acest
timp, Rémi nu-şi pierde speranţa că într-o bună zi îşi va regăsi
adevărata familie. Povestea are un final fericit: eroul îşi întâlneşte mama şi fratele şi descoperă că este moştenitorul unei
mari averi.

centrul Pamantului

HECTOR MALOT • SINGUR PE LUME
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JACK LONDON • LUPUL DE MARE

ISBN: 978-606-793-376-5

Scriitorul francez Hector Malot (1830-1907) a publicat peste 60 de romane, majoritatea pentru adulţi, dar este cunoscut
în întreaga lume pentru Singur pe lume, care a cunoscut succesul imediat după apariţia sa în 1878. De-a lungul anilor, cartea
a fost tradusă în mai multe limbi şi a cunoscut nenumătare
ecranizări pentru marele şi micul ecran.

ARTHUR CONAN DOYLE

O calatorie spre
centrul Pamantului

JOSEPH
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JACK LONDON

)

Lupul de mare, tipărit pentru prima dată în 1904, este unul
dintre romanele care s-a bucurat încă de la apariţie de un
succes formidabil, fiind tradus în aproape treizeci de limbi. A
cucerit în foarte scurt timp întreaga lume și a făcut obiectul
mai multor ecranizări.
Romanul prezintă aventurile prin care trece tânărul
Humphrey van Weyden, după ce, în urma unui naufragiu, este
salvat de un vas plecat la vânătoare de foci. Salvarea lui însă
se transformă într-o luptă brutală pentru supravieţuire din
cauza căpitanului vasului, Lup Larsen, om autoritar și crud,
înzestrat cu o excepţională forţă fizică și cu o inteligenţă ieșită
din comun, care își teroriza întregul echipaj.

O calatorie
spre
Singur
pe lume

)

Jack London (1876–1916) este unul dintre scriitorii de
marcă ai literaturii americane. Tinereţea sa aventuroasă și
spiritul autodidact au fost trăsături care i-au marcat opera,
conturând ca element central elogiul făpturilor antrenate în
lupta pentru supravieţuire. Printre cele mai cunoscute opere
se numără: Chemarea străbunilor (1903), Colţ Alb (1906),
Dragoste de viaţă (1907), Înainte de Adam (1907), Călcâiul de fier
(1907), Căutătorii de aur (1912), Ciuma stacojie (1915), Doamna
mică din casa mare (1916).
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Maxim Gorki (1868–1936), pseudonimul literar al lui Alexei
Maximovici Peșkov, este una dintre cele mai importante personalități artistice și intelectuale rusești. Opera sa urmează linia realismului
tradițional, deși aparține temperamental romantismului. Personajele
reprezintă tipuri și caractere puternice, care sunt însă prezentate cu o
raﬁnată simplitate. Dintre lucrările sale amintim: Copilăria, La stăpân, Universitățile mele, Foma Gordeev, Cei trei, Mama, În lume,
Azilul de noapte, Copiii soarelui.
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Un instrument ideal pentru toți cei care
doresc să învețe o limbă străină, acasă sau la
școală, la serviciu sau în vacanță...

Un instrument ideal pentru toți cei care
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• Cele 1 500 de cuvinte din vocabularul de bază al
limbii engleze sunt grupate pe teme referitoare
la diverse aspecte ale vieții de zi cu zi.

• Cele 1 500 de cuvinte din vocabularul de bază al
limbii franceze sunt grupate pe teme referitoare
la diverse aspecte ale vieții de zi cu zi.

• Cele 1 500 de cuvinte din vocabularul de bază al
limbii germane sunt grupate pe teme referitoare
la diverse aspecte ale vieții de zi cu zi.

• Ilustrațiile atrăgătoare înlesnesc înțelegerea
sensurilor cuvintelor.

• Ilustrațiile atrăgătoare înlesnesc înțelegerea
tea ti
sensurilor cuvintelor.

• Ilustrațiile atrăgătoare înlesnesc înțelegerea
sensurilor cuvintelor.

• Transcrierea fonetică va ușura învățarea.

• Transcrierea fonetică va ușura învățarea.

• Transcrierea fonetică va ușura învățarea.

spine 19 mm

LIMBA
D
GERMANĂ
eutsche Verben konjugiert und
illustriert. Dicționarul ilustrat
al verbelor germane neregulate
și mixte este un instrument de
lucru util pentru elevii care studiază limba
germană ca limbă maternă sau ca a doua
limbă străină începând din clasele primare, precum și pentru elevii din ciclul gimnazial. De asemenea, poate fi utilizat și de
persoane din alte categorii de vârstă care
doresc să studieze limba germană.
Dicționarul cuprinde peste 600 de
verbe neregulate și mixte conjugate la
prezent și la imperfect, iar formele
Cu de
perfect și de mai-mult-ca-perfectscr
sunt
iere
prezentate numai la persoanatran
a III-a sin- ă
fonetic
gular. Forma de infinitiv a verbelor
este
tradusă în limba română.
Cu ajutorul ilustrațiilor sugestive verbele se pot reține ușor, iar căutarea acestora devine mai atrăgătoare.
Tabelul de verbe neregulate și mixte
de la finalul lucrării conţine forma de
bază a principalelor verbe și este menit
să faciliteze învăţarea rapidă a acestora
Kaffee 
de către cei interesați.
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28,20

28,20

18,70

lei

37,50 lei

lei

Răsfoiește

37,50 lei

lei

Răsfoiește
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37,50 lei

lei

Răsfoiește

37,50 lei

Răsfoiește

37,50 lei

11 × 18 cm
96 pagini

Răsfoiește

24,90 lei

24,90 lei

Regenschirm 

DICȚIONARUL
ILUSTRAT
AL VERBELOR
GERMANE
NEREGULATE
ȘI MIXTE

DICȚIONARUL ILUSTRAT
AL VERBELOR GERMANE
NEREGULATE ȘI MIXTE

24,90 lei



ORINT
C
B O O K S

ORINT
C
B O O K S

16,5 × 23,5 cm
320 pagini

33,70

lei

Răsfoiește

konjugiert
und illustriert



www.edituracorint.ro

18,70

lei

Răsfoiește

ORINT
C
B O O K S

www.edituracorint.ro

11 × 18 cm
96 pagini

18,70

lei

lei

lavande 

DEUTSCHE
VERBEN
KONJUGIERT
UND
ILLUSTRIERT

ISBN: 978-606-793-313-0

ISBN: 978-606-782-030-0



tent tent

DEUTSCHE
VERBEN

Cristina
Cîndescu
Dumitru

Salat 

vin rouge  

Cristina Cîndescu Dumitru

Vocabularul de bază
în imagini

umbrella e

ISBN: 978-606-782-028-7

Răsfoiește

spine 6.5 mm

LIMBA
LIMBA
GERMANĂ
FRANCEZĂ

Cu

20,00 lei

Răsfoiește

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

LIMBA
LIMBA
FRANCEZĂ
ENGLEZĂ

LIMBA
ENGLEZĂ

lei

lei

Răsfoiește

44,90 lei

Răsfoiește
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Colecția AUTORI ROMÂNI
PRIMUL
ROMAN GRAFIC
scris de un autor
român

Felix, asta-i culmea!

Aventurile lui Păienjenel

13 × 20 cm
208 pagini

23 × 24 cm
78 pagini

Răzvan Nițoi

Joe Popov

8+

20,70

26,20

lei

27,50 lei

lei

34,90 lei

Răsfoiește

INA ȘI ARICIUL PIT.
Aventuri în aparatul
de fotografiat al
bunicului (vol. 2)

23 × 22 cm
80 pagini

23 × 22 cm
80 pagini

Radu Țuculescu

6+

26,20
34,90 lei

lei

34,90 lei

Răsfoiește

SERIA
Poezii
pentru pici

Paradisul lui
Mimi și Tibi
Ioan Antoci

Lumea copiilor.
Versuri, poezii
și cântecele

18 × 25,5 cm
64 pagini

18 × 25,5 cm
64 pagini

3+

30,00

26,20
Răsfoiește
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39,90 lei

Ilustrații: Raluca Ilie
4+

30,00

lei

lei

Răsfoiește

Primele mele versuri,
poezii și cântecele
Ilustrații: Walter Riess
8+

6+

26,20

lei

34,90 lei

Răsfoiește

INA ȘI ARICIUL PIT.
Aventuri în aparatul
de fotografiat al
bunicului (vol. 1)
Radu Țuculescu

23 × 22 cm
62 pagini

6+

lei

Răsfoiește

39,90 lei

Răsfoiește
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Distribuţie
prin Corint Logistic
Pentru comenzi şi informaţii,
contactaţi GRUPUL EDITORIAL CORINT
Departamentul de Vânzări:
Str. Mihai Eminescu nr. 54A,
Sector 1, Bucureşti, 010517
Tel.-Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Depozit: Str. Gării nr. 11, Mogoșoaia,
Jud. Ilfov, 077135
e-mail: vanzari@edituracorint.ro,
www.edituracorint.ro

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Editura își rezervă dreptul de a modifica periodic prețurile.

56 / CATALOG TOAMNĂ – IARNĂ / 2019

