
CITITUL NE FACE MAI BUNI
Poartă o carte Corint!



 

Pentru cei mici, poveștile înseamnă nu doar emoție, 
mister și fascinație, ci și un mod de a descoperi  
lumea și de a crește frumos. Poveștile îi transpun  
în acel univers magic și plin de culoare pe care ei  
îl îndrăgesc atât de mult.

Împărtășește-i copilului tău povești educative  
care să-l influențeze constructiv, care pot avea o 
contribuție majoră în evoluția lui, clădindu-i 
un caracter puternic și oferindu-i soluții 
cu ajutorul cărora să lupte împotriva 
obstacolelor de mai târziu.

Din povești, cei mici deprind curajul, 
cinstea, generozitatea, ambiția, încrederea, 
prietenia adevărată și multe alte 
abilități utile în viața de adult.

Citește povești alături de copilul tău seară  
de seară sau în orice moment al zilei!  
Cu siguranță va deveni un moment  
pe care-l va aștepta cu mult interes și  
va fi el cel care te va chema să citiți 
împreună.

MAGIE, EMOȚIE, SUSPANS

BENEFICII PENTRU PROFESORI
 Reducere de 47% la toate titlurile de interes pentru elevi, părinți și profesori 
 Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei
 O carte cadou, la fiecare 15 exemplare comandate
 Acord de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ și Editura Corint
  Cadrele didactice implicate în parteneriat cu Editura Corint vor beneficia de 

adeverințe de colaborare în scop didactic

Lecturi alese pentru cititorii de la 
pregătitoare până la clasa I



Pictăm cu degetele

Copiii descoperă culorile și cifrele, distrându-se în timp ce pictează cu degetele.
Partenerii lor de joacă vor fi Lili și prietenul ei, Henri.
• Un atelier de pictură cu degetele, cu indicații despre realizarea unor forme simple, precum flori, 
pui sau broscuțe, dar și a cifrelor.
• Cu un strop de umor și puțină poezie, cei mici vor învăța să numere și vor descoperi lumea 
înconjurătoare ( păianjeni, omiduțe și gândacei). 
• Folosindu-se doar de degete, culoare, hârtie și imaginație, copiii vor învăța, vor crea și se vor distra.
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https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/04/Culorile-lui-Lili_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/04/123-Lili_fragment.pdf


Primele mele versuri, 
poezii și cântecele

Versuri, poezii și cântecele cu miros de 
copilărie. 

Ele fac parte din noi, din moștenirea 
noastră, fiind învățate la grădiniță sau spuse 
de către bunici și părinți.

Acum este timpul să le redescoperi și să 
le transmiți mai departe! Citește, cântă și 
dansează pe fiecare pagină a acestei cărți 
pline de culoare și de voie bună!

Vei crea un moment de neuitat alături 
de cel mic, iar puișorul cafeniu, cățelușul 
șchiop sau cel cu părul creț îi vor rămâne în 
suflet pentru totdeauna.

Această carte minunat ilustrată de Walter 
Riess – unul dintre ilustratorii renumiți 
din România — reunește versuri, poezii și 
cântecele cunoscute de cei mai mulţi dintre 
noi, părinţi sau bunici. 

Sunt adunate într-un singur volum cele 
mai frumoase dintre ele, numai bune de 
împărtășit cu copiii de peste doi ani. 

ILUSTRAȚII DE  
WALTER RIESS

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Ce petrecere frumoasă
E la margine de lac,
Broscărimea bucuroasă
Are vin și cozonac.

Oac, oac, diri-diri-dam,
Oac, oac, oac, oac, 
diri-diri-dam.

Oac, oac, diri-diri-dam,
Oac, oac, oac, oac, 
diri-diri-dam.

Un broscoi cântă la cobză
Și o broască la țambal,
O broscuță mică, strâmbă,
Vrea să joace sus pe deal.

Dintr-o trestie înaltă
A ieșit un câine șchiop.
Broscărimea speriată
A luat-o la galop.
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Citește câteva rânduri

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Lista-lui-Sputnik-catelul-extraterestru-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/09/Primele-mele-versuri-carti-copii-editura-corint-junior-3.pdf


Mâţa zice: miau, miau, miau, 
Unde-i laptele să-l iau? 
Grivei zice: ham, ham, ham, 
Cum aş roade-un os, dar n-am! 

Oaia zice: be-he-he, 
Cum aţi tuns voi lâna mea! 
Raţa zice: mac, mac, mac, 
Bine e să-noţi pe lac! 

Gâsca zice: ga, ga, ga, 
Pân’ la râu cum aş zbura! 
Puii zic: piu, piu, piu, pi, 
Nu ne chinuiţi, copii!

Lumea copiilor  
Versuri, poezii și cântecele

„LUMEA COPIILOR. Versuri, poezii și 
cântecele” înseamnă prima apropiere a 
celor mici de lectură, de ritmuri și rime, de 
minunea poeziei care ne înfrumusețează viața.
Sunt poeziile copilăriei noastre, dar încă de 
actualitate și în preferințele celor mici. Poezii 
amuzante, ușoare pentru a putea fi recitate de 
la mic la mare. Citește-le cu cel mic în fiecare 
seară și vei crea un moment de neuitat!

„Dragi părinți,
Veți găsi în paginile ce urmează o lectură 
obligatorie! Da, obligatorie și de făcut cu 
voce tare pentru copilașii dvs. care încă 
nu au deprins citirea versurilor. Căci e de 
neînchipuit ca un copil să ajungă măcar la 
grădiniță fără a cunoaște, prin intermediul 
vocii dvs. calde, Melcul supărat, Din oceanul 
Pacific, Pedeapsa mâței de Elena Farago sau, 
mai ales, Moș Crăciun cu plete dalbe.
Cu toții le știm de la părinții și bunicii noștri, 
care la rândul lor le învăţaseră, pe unele, de 
la părinții și bunicii lor. Acest folclor, căci 
numai puține versuri din culegerea de față 
au autori identificabili, al copiilor înseamnă 
prima apropiere a celor mici de lectură, de 
ritmuri și rime, de minunea poeziei care ne 
înfrumusețează viața.
Să vă bucurați pe deplin, alături de cei mici, 
de puritatea și armonia acestor simple și de 
neocolit poezii! Lectură plăcută!”

Horia Gârbea

ILUSTRAȚII DE  
RALUCA ILIE

RĂSFOIEȘTE CARTEA
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https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/07/lumea_copiilor_2021_fragment.pdf


Bine ai venit acasă, 
Bruno!

Povestea lui Bruno va fi de-a dreptul un 
răsfăț pentru micuțul tău și, cu siguranță, 
una dintre cărțile pe care își va dori să 
i-o citești de nenumărate ori. Vei vedea 
că va ajunge să memoreze acele versuri 
delicioase și, probabil, să-și creeze 
propriile povești pe baza fiecărei ilustrații. 

O carte pentru copiii de cel puțin 
patru ani și pentru toți cei care iubesc 
călătoriile și animalele sălbatice.

Dornic de aventură, castorul Bruno 
pleacă să exploreze lumea. Dar se 
rătăcește și nu mai găsește drumul spre 
casă. Cățelul Akita vrea să îl ajute, dar nu 
știe cum arată locuința lui. Să fie un cuib 
făcut într-un copac sau o vizuină săpată 
în zăpadă? Bruno și Akita pornesc într-o 
minunată călătorie cu balonul și reușesc 
să se întoarcă în ținutul castorilor. 

Ilustratorul și arhitectul Magnus 
Weightman vă propune o călătorie 
în jurul lumii, arătându-vă cât de 
interesante sunt adăposturile animalelor. 

MAGNUS WEIGHTMAN

RĂSFOIEȘTE CARTEA

DANIELA APOSTOL, DESPRE CARTE…

DAMIAN, DESPRE CARTE...RĂSFOIEȘTE CARTEA
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— Bruno, spune-mi, cumva la tine acasă miere ați adunat?
— Nu, doar regina și albinele ei pot construi un fagure minunat.

— Bruno, ce văd eu printre ghețuri e casa ta, în zăpadă săpată?
— Nu, acolo trăiesc foca și ursul-polar, cel alb, fără vreo pată.

— Dar casa de sub stejarul acela bătrân, unde tocmai privesc…
— Nu, nicidecum, dar acolo libere și ferice vulpile locuiesc.

Citește câteva rânduri

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Eu-si-Tobin-in-cautarea-lui-Bigfoot-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jf4vbgYWj9w&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=UWjWyd8gnfs
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Lista-lui-Sputnik-catelul-extraterestru-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/07/Bine-ai-venit-acasa-Bruno-fragment.pdf


 Bondărel

Bondărel zumzăie prin viață și învață, în aventurile sale, ce înseamnă ambiția, iertarea, 
prietenia, încrederea, iubirea sau curajul. El crește cot la cot cu micii săi cititori, se 
bucură, bombăne, se sperie și se entuziasmează pe măsură ce lumea îl surprinde și îi 
propune mereu noi și noi aventuri. O serie despre cum ne facem mari, copii și părinți 
deopotrivă, mereu legați unii de alții și de miracolul absolut care este natura.

BRITTA SABBAG, MAITE KELLY 
ȘI JOELLE TOURLONIAS

VEZI COLECȚIA

UN MESAJ DIN PARTEA AUTOAREI, 
PENTRU MICUȚII DIN ROMÂNIA

BESTSELLER  
ÎN GERMANIA,  

CU PESTE 500.000 
DE EXEMPLARE 

VÂNDUTE

Britta Sabbag și Maite Kelly s-au cunoscut 
în timpul unei filmări și au știut imediat că 
între ele se va lega o prietenie pe viață. Maite 
Kelly a inspirat-o pe Britta Sabbag în crearea 
personajului Bondărel, micuțul care poate  
zbura în ciuda aripilor sale minuscule, și 
împreună au reușit să dea viață unei cărți. Cele 
două au scris și toate cântecelele „bondărești”. 
Lor li s-a alăturat Joëlle Tourlonias, ale cărei 
ilustrații, după cum spun Maite și Britta,  
„au fost desenate direct din inimile noastre”. 

https://corintjunior.ro/tag/bondarel/
https://www.youtube.com/watch?v=KDSlMAdgESg


Bebe Bondărel

O poveste despre cum ne facem mari, 
copii și părinți deopotrivă, mereu 
legați unii de alții și de miracolul 
absolut care este IUBIREA! 

O poveste plină de gingășie, de 
căldură, pe care cu siguranță cei mici 
o vor savura.  
Tu cum îi arăți copilului tău că-l 
iubești?

O poveste înduioșătoare, în rime, de 
citit împreună – pentru toți cei care 
vor să le spună micilor bondărei cât 
de mult îi iubesc!

BRITTA SABBAG, MAITE KELLY 
ȘI JOELLE TOURLONIAS

RĂSFOIEȘTE CARTEA
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Tic-tac, tic-tac,
Inimile noastre fac,
Una-ntr-alta, Bondărel,
Fiindcă ele bat la fel.
Și așa va fi mereu:
Eu sunt tu și tu ești eu,
Inimă în inimioară pitulată jucăuș,
Tu și eu, și-un urs de pluș.

Ce minune, ce minune! Ia te uită, Bondărel! 
Cercetează încetinel 
Și ascuns în iarbă, oare 
Vezi cât e lumea de mare? 
Cât ne place, împreună, s-o descoperim ghiduș, 
Tu și eu, și-un urs de pluș!

Uite, uite, Bondărel,
Vine noaptea cătinel
Și pe cer ne desenează
Stele de când se-nserează.
Mergem iute la culcuș
Tu și eu, și-un urs de pluș.

Citește câteva rânduri

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/04/Bebe-Bondarel-te-iubesc-Britta-Sabbag-Maitte-Kelly-Joelle-Tourlonias-povesti-ilustrate-carti-copii-editura-corint-junior-f.pdf


Pitici, părinți, bunici, fiți pe fază! 
Bondărel a împlinit cinci anișori! 
Așa că… vom sărbători cu toții 
aniversarea micului bondar care 
a pătruns atât de ușor în sufletele 
copiilor și i-a făcut să înțeleagă, prin 
drăgălășenia și istețimea lui, cum 
stau lucrurile cu încrederea, curajul, 
ambiția și adevăratele prietenii. 
Pentru Bondărel, însă, lucrurile nu 
sunt atât de simple. Tocmai de ziua lui 
parcă nimic nu-i iese așa cum trebuie. 
Ce se întâmplă oare?

Micul Bondărel e tare fericit! Este ziua 
lui, în sfârșit!
Dar mama și tata Bondărescu au uitat 
și de tort, și să trimită invitațiile la 
marea petrecere…
Așa că se duce chiar Bondărel să-și 
invite prietenii la ziua lui, însă fiecare 
dintre ei pare să aibă deja un alt 
program.
Cum să-ți serbezi ziua fără invitați?
Și cum se poate ca toți prietenii să uite 
de ziua ta?
La final, simpaticul Bondărel are parte 
de o mare, mare surpriză…
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Citește câteva rânduri
Deodată își amintește de Omiduță. El sigur va veni la petrecerea lui!
Omiduță își ajută mama la întins rufe. 
— Omiduță! strigă Bondărel emoționat. Tu sigur vii azi la petrecerea mea, nu-i așa?
— Tare mi-ar plăcea, spune Omiduță și privește încurcat spre Florica Fluturica. Dar 
trebuie s-o ajut pe mama.
— Da… pentru că azi facem curățenie generală, explică doamna Fluturica. Și întreaga 
familie trebuie să dea o mână de ajutor. 
— Îmi pare tare rău, murmură Omiduță.

Bondărel își  
serbează ziua 

BRITTA SABBAG, MAITE KELLY 
ȘI JOELLE TOURLONIAS

Uite, uite, Bondărel,
Vine noaptea cătinel
Și pe cer ne desenează
Stele de când se-nserează.
Mergem iute la culcuș
Tu și eu, și-un urs de pluș.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/09/Bondarel-isi-serbeaza-ziua-carti-copii-ilustrate-editura-corint-junior.pdf


Bondărel și  
bucuriile iernii

O carte cu ilustrații grăitoare și cu un mesaj 
excepțional: cel mai frumos cadou este acela 
de a-i avea pe cei dragi alături!
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?

Bondărel se numără deja printre personajele 
preferate ale celor mici. 
Unele dintre cele mai prețioase învățăminte 
ale vieții se desprind din poveștile savuroase 
ale micului bondar. Copiii vor înțelege ce 
înseamnă ambiția, perseverența, iertarea, 
prietenia sau curajul.

În plus, ce poate fi mai distractiv decât să-ți 
iei copilul lângă tine și să pregătiți împreună 
ceva dulce! 
Dar nu orice dulce, ci unul… 
BONDĂRESC! Fursecurile speciale ale 
Gărgăriței Rita sunt delicioooase! 
Noi le-am încercat! 
Găsiți rețeta în carte.
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BRITTA SABBAG, MAITE KELLY 
ȘI JOELLE TOURLONIAS

RĂSFOIEȘTE CARTEA

VEZI VIDEO REALIZAT DE UNA  
DINTRE LIBRĂRIILE PARTENERE - 

ALEXANDRIA LIBRĂRII

Citește câteva rânduri
Însă apoi leagă nişte fundițe de fursecuri şi spune: 
— Măcar putem decora bradul cu ele! 
— Un pom atât de strâmb n-am avut niciodată, spune mama Bondărescu. Dar dacă 
ții capul un pic înclinat, nu mai pare chiar aşa strâmb! Și decorat cu noile 
ornamente arată chiar drăgălaş. Și îşi înclină cu toții capul.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/01/Bondarel-si-bucuriile-iernii-craciun-povesti-ilustrate-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.facebook.com/alexandrialibrarii/videos/596062070826833/
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Bondărel și curajul 

Încrederea în sine și ambiția îl vor ajuta pe 
micul bondar să descopere că nu are nevoie 
de aripi mari pentru a zbura, ci doar de 
puțin curaj.

O carte cu ilustrații grăitoare și cu un mesaj 
nemuritor: Orice-ar fi, ascultă-ți inima și 
crezi în tine!

Astăzi are loc marele spectacol în care toate 
insectele își vor etala talentele. Cuprinse 
de entuziasm, ele exersează din greu și 
fac ultimele repetiții – Fina Puricel mai 
practică sârguincioasă câteva piruete, 
Clubul licuricilor repetă de zor iluminatul, 
Gărgărițele Mario, Max, Marta, Marilena și 
gemenii Maria și Mihăiță lucrează cu toții, 
conștiincios, turnul de gărgărițe. 

Bondărel, îmbrăcat cu mantia lui de 
Superbondar, exersează alături de Omiduță 
ultimul zbor acrobatic înainte de începerea 
spectacolului. Dar neprevăzutul se întâmplă 
– vremea este împotriva lor. Vor reuși oare 
să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus?

RĂSFOIEȘTE CARTEA TOTDESPRE.RO, UN ARTICOL 
DESPRE CARTE...

BRITTA SABBAG, MAITE KELLY 
ȘI JOELLE TOURLONIAS

Citește câteva rânduri
Clubul licuricilor exersează iluminatul. Comitetul discută la telefonul fir-de-iarbă cu musculița 
meteo. 
— Cum, nu-mi puteți spune dacă astăzi va fi ceață? întreabă Lari Licurici, neliniștit. 
— Vremea nu oferă nicio garanție, se rățoiește la el Manuela Muscă. Până la urmă, și noi, 
musculițele, suntem doar niște insecte. 
— Bunica mea spune mereu așa: chiar dacă nu merg toate șnur, tot te descurci cumva! se bagă 
Bondărel în vorbă. 
— Exact! e de părere și Laura Licurici. În cazul ăsta, vom lumina și mai tare!

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/04/Bondarel-si-curajul-Britta-Sabbag-Maitte-Kelly-Joelle-Tourlonias-povesti-ilustrate-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://totdespre.ro/2021/11/bondarel-si-curajul-bestseller-ilustrat/


DANIELA APOSTOL, DESPRE CARTE…

Rosie și Buttercup

O poveste înduioșătoare despre dragostea 
dintre surori, despre importanța răbdării 
și a înțelepciunii, precum și despre… un 
extraordinar spectacol de teatru de revistă 
pentru șoricei!

„Nu vreau să am o surioară!”

Oare Rosie vorbește serios? Sora ei, micuța 
Buttercup, îi dă numai bătăi de cap în ultima 
vreme. Nu o lasă deloc în pace, face vocalize 
demne de o mare soprană, cam șuieră pe nas 
când doarme, îi strică programul de balet și se 
încăpățânează să se joace cu greierii ei.

Într-o bună zi, Rosie decide s-o dea pe 
Buttercup – unui om cu sufletul bun, desigur! 
Dar odată ce se desparte de surioara ei, are un 
sentiment tare ciudat, ca o strângere dureroasă 
de inimă. Ce este de făcut…?

CHIERI UEGAKI

RĂSFOIEȘTE CARTEA
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Citește câteva rânduri
Uneori, când voia să stea un pic singură, Rosie o punea pe Buttercup în cortul pentru linişte.
Sau, când n-o vedea nimeni, Rosie îi lua lui Buttercup ultima bucăţică de dovleac ori îi bea 
ultima gură de lapte din cănuţă.
Iar când Buttercup se punea pe nişte ţipete demne de un spectacol la Operă, Rosie îşi acoperea 
urechile şi se întreba cu voce tare, tare de tot: 
— Mai ţii minte ce linişte era înainte?

https://www.youtube.com/watch?v=O1xqQBq0H68
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/07/Rosie-si-Buttercup_fragment.pdf


Zglobiuț

Somnul pădurii e tulburat fără încetare de 
zgomotosul Zglobiuț, cel mereu dornic de 
distracție.
Zglobiuț e un căluț vioi, care aleargă toată 
ziua, bate din copite, nechează și nu doarme 
aproape niciodată. Deși toți locuitorii pădurii 
îl iubesc, au nevoie de liniște pentru a se 
odihni. Oare va reuși sfatul animalelor să 
îmblânzească firea lui nărăvașă?
O carte cu ilustrații vii, expresive, care 
încadrează armonios povestea năzdrăvanului 
Zglobiuț.

CRISTINA GRECU
ILUSTRAȚII DE MARINA PLANTUS

RĂSFOIEȘTE CARTEA DAMIAN, DESPRE CARTE…

DANIELA APOSTOL, DESPRE CARTE…
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Cristina Grecu este 
jurnalist de știri la postul 
public de radio de 25 de 
ani, iar pasiunea ei de a 
crea povești s-a născut 
din dorința de a-i oferi 
fiului ei exemple de 
viață din care să învețe 
ce este bine și frumos 
pentru el și cei din jur.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/05/Zglobiut_fragment.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XXpjhUetiG8
https://www.youtube.com/watch?v=3fhoOuqo6Rs


Șoriceii  
Doamnei Marlowe

Doamna Eleanor Marlowe pare o cetațeană liniștită, 
care respectă legea, însă ea trăiește o viață dublă.
În timpul zilei, lucrează la Biblioteca de pe Strada 
Torcăielilor, alături de alte pisici, dar seara se 
întoarce acasă, unde găzduiește pe ascuns o familie 
de șoricei. Secretul doamnei Marlowe pare bine 
păzit, până când… într-o bună zi, doi ofițeri ai 
Securității din Ținutul Pisicilor, își fac apariția la ușa 
ei și o acuză că adăpostește șoareci.

Oare va reuși descurcăreața bibliotecară să păcălească 
Securitatea din Ținutul Pisicilor și să-și salveze 
familia de șoricei de la un deznodământ tragic? Sau 
are frumoasa pisică un secret și mai întunecat, și 
mai ascuns? Chiar este doamna Marlowe amabila 
tăinuitoare de șoricei care pare a fi? Ori este, de fapt, 
un monstru cu maniere delicate, care are un plan 
sinistru de a-și îngrășa micii prieteni fugari, pentru 
a-i putea devora apoi, unul câte unul?

FRANK ASCH

RĂSFOIEȘTE CARTEA DAMIAN, DESPRE CARTE...

Citește câteva rânduri
După cină, doamna Marlowe s-a retras în salon și s-a așezat pe fotoliul ei preferat. Șoriceii 
s-au strâns în jurul ei, iar ea și-a pus ochelarii și a început să le citească. În timp ce tânăra 
văduvă le citea cu voce tare, unchiul Harvey o scărpina după urechi, iar mătușa Gerty și 
fratele Albert îi pieptănau coada.
Așa le plăcea lor să-și încheie seara. Însă întâmplările teribile din ziua aceea și-au spus 
cuvântul. Obosită peste măsură, doamna Marlowe nu a terminat de citit nici măcar un 
capitol, că a și adormit, cu cartea deschisă între lăbuțe.
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https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Soriceii-doamnei-Marlowe-ilustrate-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IJ2g7BP66cI


Armstrong. Călătoria fantastică 
a unui șoricel pe Lună

Cu mult timp în urmă, un șoricel a învăţat 
să zboare și 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. 

TORBEN  
KUHLMANN

Câștigător al multor premii, Torben Kuhlmann ilustrează 
într-o manieră deosebită o poveste în care visurile nu cunosc 
limitele imaginaţiei.
Cărțile lui au devenit foarte rapid bestsellere, evidențiindu-se 
prin entuziasmul autorului pentru invențiile mecanice ieșite 
din comun.
De remarcat interesul său deosebit pentru fascinanta istorie 
a aviaţiei, precum şi pasiunea pentru povestirile ştiinţifico-
fantastice şi de aventuri.

LECTURĂ MAIA MORGENSTERNRĂSFOIEȘTE CARTEA
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https://www.youtube.com/watch?v=KFfYkw7HuxM&t=8s
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Armstrong-soricel-Luna-Kuhlmannn-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


BIANCA OPREA, DESPRE CARTE...

Edison. Misterul  
comorii dispărute

O carte care te poartă către un tărâm 
spectaculos, pe aripile imaginației.

AI UN COPIL CURIOS?
Ai un copil care-și dorește să descopere, 
să exploreze, să afle povestea din spatele 
fiecărui obiect din jur?
O invenție care a schimbat lumea, o poveste 
pe înțelesul celor mici.
Un bec.
De fapt, nu un bec oarecare...
Era chiar primul bec din istorie!

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.

TORBEN  
KUHLMANN

RĂSFOIEȘTE CARTEA
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Citește câteva rânduri
O mulțime de șoricei au scos capetele din locurile unde stăteau ascunși. Un băiețel care 
cumpăra o carte cu benzi desenate era atât de adâncit în conversație cu vânzătorul, 
încât nu a observat ce se petrecea în jurul lui. Era ocazia perfectă! Unul după celălalt, 
șoriceii au început să sară din spatele rafturilor, traversând în goană încăperea și 
dispărând într-o gaură de șoarece, în colțul cel mai îndepărtat al magazinului. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tLAyUYKU8
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Edison-Misterul-comorii-disparute-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Citește câteva rânduri
Cu mulţi ani în urmă, într-o ţară de peste mări, trăia un şoarece iscoditor.
Acest șoricel era atât de curios, încât se ascundea, uneori luni întregi, ca să citească 
din marile cărți scrise de oameni.
Într-o zi, șoricelul se întoarse de la cărțile lui și observă că peste tot în jur era liniște.  
Prea multă liniște.
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Lindbergh. Povestea  
unui șoricel zburător

Sunt vremuri grele… pentru un șoricel. O nouă 
invenţie – capcana mecanică pentru șoareci – 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 șoricel rămas are o idee 
senzaţională. Trebuie să înveţe să zboare!

„Ca responsabil cu îngrijirea avionului lui 
Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis, am crezut 
că lui Lindbergh i-a venit ideea să zboare peste 
Atlantic, fără oprire, de unul singur, după ce 
a citit în presă o știre despre încercarea eșuată 
a faimosului pilot francez René Fonck, din 
septembrie 1926. […] Dar acum știu adevărata 
sursă de inspirație a lui Lindbergh…”

F. Robert van der Linden, National Air and  
Space Museum, Smithsonian Institution

TORBEN KUHLMANN

RĂSFOIEȘTE CARTEA BLOGGER CRISTINA CIOABĂ, 
DESPRE CARTE...

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/01/Lindberg-Povestea-unui-soricel-zburator-carti-copii-editura-corint-junior-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gCzb5OmSjjo


Einstein. Călătoria uimitoare a 
unui șoricel în timp și spațiu
În cea mai recentă aventură a sa, micul 
șoricel sparge barierele spațiului și ale 
timpului și se transformă într-un pionier 
în vremea lui Albert Einstein – o poveste 
fantastică, plină de ironie și de culoare.

Oare faimoasele teorii ale lui Einstein ar 
mai fi existat, dacă marele om de știință 
nu s-ar fi întâlnit cu un șoricel? Nu s-ar 
explica astfel faptul că un angajat al 
Oficiului Elvețian de Brevete a schimbat 
cu totul legile fizicii și ideea noastră 
despre spațiu și timp?

Șoricelul n-a mai ajuns la marele târg 
al brânzei de la Berna! A întârziat cu o 
zi. Cum a fost posibil? Șoricelul începe 
să studieze ce înseamnă timpul. Dar, 
oricât ar studia, rămâne o întrebare: 
poate fi oprit timpul… sau măcar întors? 
După multe încercări nereușite, datorită 
inventivității sale și însemnărilor unui 
anume Albert Einstein, șoricelul reușește 
să călătorească înapoi în timp. 

Dar trebuie să învețe cum să călătorească 
acolo unde dorește, iar șoricelul ratează 
data-țintă cu aproape 80 de ani. Oare 
cum s-ar putea întoarce înapoi în timpul 
lui? În cele din urmă, ghinionul lui a 
fost… cu noroc, fiindcă întâlnește un om 
care, ceva mai târziu, va schimba pentru 
totdeauna ideea noastră de spațiu și timp.

TORBEN KUHLMANN
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DANIELA APOSTOL, DESPRE CARTE...

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
— Prea târziu... o zi prea târziu... Cum s-a putut întâmpla așa ceva? se tot întreba 
micul șoricel. Doar numărase zilele cu atenție și în fiecare noapte rupea câte  
osingură foaie din calendar.  
A căzut pe gânduri. 
Oare greșise numărătoarea?  
Uitase o zi? 
Sau se dusese la culcare fără să rupă o foaie din calendar? 

https://www.youtube.com/watch?v=fsCYN0Hnla4
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/06/Einstein-Torben-Kuhlmann-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Citește câteva rânduri
Peter se întreba dacă nu cumva visase poza aceea. Oare va evada vreodată din
Germania de Est? Va merge la o petrecere în pijamale? Și nu-i va mai fi teamă?
Voia să-și întrebe părinții, dar îl puseseră să promită că nu va vorbi niciodată despre poză.
Și oricât de greu i-a fost, Peter și-a ținut promisiunea.

Zbor către libertate

Îndrăzneața evadare a familiei Wetzel a adus 
speranță în sufletele a milioane de oameni. Iar 
acum, povestită de Kristen Fulton pe înțelesul 
celor mici și ilustrată nespus de expresiv de 
inconfundabilul Torben Kuhlmann, va aduce 
istoria cu un pas mai aproape de copiii din ziua 
de azi.
Peter s-a născut într-o Germanie împărțită în 
două și acolo unde trăiește el, în partea de est, 
cei mici nu au o copilărie veselă, iar adulții 
nu se bucură de libertate. Însă băiețelul știe că 
lucrurile nu vor rămâne așa, căci părinții lui 
au un secret. În fiecare noapte, în podul casei, 
mama și tata țes un plan și… un balon! 
Vor reuși să zboare către libertate?

„Captivantă […]. Zbor către libertate este 
plină de suspans și fermecător ilustrată.“ 

Wall Street Journal

„Întâmplările din cartea aceasta par 
incredibile, dar s-au petrecut cu adevărat. 
Evadarea dramatică și zborul cutezător  
vor ține cititorii cu sufletul la gură […].  
Zbor către libertate îi va încuraja pe cei mici 
să-și dorească să afle mai multe [despre 
Războiul Rece].“ 

School Library Journa

„Zbor către libertate […] va stârni cu siguranță 
curiozitatea în micii (și în marii!) cititori. […] 
O bijuterie, cartea aceasta aduce la viață un 
episod remarcabil din istoria recentă.”

Booklist

KRISTEN FULTON
ILUSTRAȚII DE TORBEN KUHLMANN
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

https://corintjunior.ro/magazin/straluceste/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/Zbor-catre-libertate_fragment.pdf


Cele mai frumoase poveşti 
de H.C. Andersen

HANS CHRISTIAN  
ANDERSEN
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LECTURĂ MANUELA HĂRĂBORRĂSFOIEȘTE CARTEA

Cărțile copilăriei ne definesc, ne luminează 
destinul… Sunt cuvinte care încă ne mai curg 
prin vene, povești din care am învățat să fim mai 
buni, mai înțelepți și mai profunzi.
Citește cu cel mic poveștile copilăriei tale!

Cine n-a auzit de poveștile lui Hans Christian 
Andersen? Opera scriitorului danez face parte 
din imaginarul colectiv. Ea traversează epocile cu 
aceeași prospețime dintotdeauna și emoţionează 
toate generaţiile, pe copii și pe adulţi deopotrivă. 
Acest volum cu ilustrații fascinante include cele 
mai cunoscute povești ale sale, precum Mica 
sirenă, Fetița cu chibriturile, Crăiasa Zăpezilor, 
Soldățelul de plumb și multe altele. Depinde 
doar de voi să intraţi în această lume fascinantă 
și captivantă, unde se întâlnesc visul, magia, 
emoţia și suspansul.

Citește câteva rânduri
— Când veţi împlini cincisprezece ani, le spusese bunica lor, veţi putea urca la suprafaţă!
Fiecare dintre surori promitea să le povestească celor mai tinere ce aveau să vadă mai 
frumos. Mezina era cea mai nerăbdătoare. Când cea mai mare dintre prinţese împlini 15 ani, 
urcă la suprafaţa mării și le povesti surorilor ei cât de mult îi plăcuse să privească marele 
oraș cu lumini strălucitoare.

Mica sirenă

https://www.youtube.com/watch?v=v-SH3KTUl7M&t=26s
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Cele-mai-frumoase-povesti-andersen-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Citește câteva rânduri
Bietul Iacob nu mai știa ce să creadă. Venise de dimineață cu mama la piață, ca de obicei, 
credea el, o ajutase să întindă pe tarabă legumele și fructele, mersese apoi cu o bătrână la ea 
acasă, mâncase o ciorbă gustoasă, trăsese un pui de somn și acum se întorsese.
Iar mama și vecinele ziceau că trecuseră șapte ani! Și că el era un pitic hidos! Ce se întâmpla 
oare cu ele?
Când văzu că mama lui nu mai voia să aibă de-a face cu el, îi dădură lacrimile. Cu sufletul 
îndurerat, o luă pe jos spre cămăruța unde tatăl lui repara pantofi.

Piticul Nas-Lung

Cele mai frumoase povești 
de Wilhelm Hauff

Hauff a creat o lume încărcată de magie, 
populată de califi înțelepți, de pitici haioși 
sau de negustori iscusiți. 

O carte cu ilustrații încântătoare, care 
adună laolaltă cele mai fermecătoare basme 
ale scriitorului german: Povestea Califului 
Barză, Povestea lui Muc cel Mic, Piticul 
Nas-Lung și Inima de piatră sunt doar 
câteva dintre ele. 

Toate aceste povești cuceresc cititorii prin 
spiritul de aventură, prin schimbările 
neașteptate de destine, printr-o inegalabilă 
artă a povestirii, precum și prin fantezia și 
umorul lui Wilhelm Hauff, rămânând până 
în zilele noastre veritabile comori.

WILHELM HAUFF
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RĂSFOIEȘTE CARTEA LECTURĂ ANCA MACO

https://corintjunior.ro/magazin/straluceste/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Cele-mai-frumoase-povesti-Wilhelm-Hauff-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/682014692373273/


Mituri şi legende  
din Olimp

Corint Junior relansează Legendele 
Olimpului și miturile Greciei antice într-o 
ediție de lux! 

O ediție care nu poate lipsi din biblioteca 
micilor iubitori de istorie, cultură și artă!
Zei atotputernici, monștri cumpliţi și alte 
personaje supranaturale, eroi și eroine care nu 
știu ce este frica evocă lumea antică în toată 
splendoarea ei. Miturile vechilor greci – care, 
de mii de ani, fascinează deopotrivă copii și 
adulţi –, vă sunt prezentate într-o versiune 
superb ilustrată, alături de o secţiune extinsă 
ce conţine un ghid al numelor personajelor, 
locurilor și evenimentelor din mitologia 
greacă și corespondenţa lor în mitologia 
romană, precum și hărţi cu denumiri 
geografice antice.

ANNA MILBOURNE ȘI 
LOUIE STOWELL
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ACTRIȚA IRINA CĂRĂMIZARU – LECTURĂRĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Gaia a simţit că i se frânge inima. Râuri de lacrimi a vărsat văzând atâta cruzime din partea lui 
Uranus. Şi el era tare abătut pentru că o supărase. Lacrimile sale au căzut pe Pământ precum 
ploaia, amestecându-se cu lacrimile Gaiei, iar acele lacrimi s-au scurs pe spinările munţilor și 
dealurilor, dând naștere mărilor întinse, cu apă sărată.
Oricât de rău i-ar fi părut însă lui Uranus că o supărase pe Gaia, el nu-şi putea ascunde 
simţămintele.

https://www.youtube.com/watch?v=KUXZBgpNGGk
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/mituri-si-legende-din-olimp-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Citește câteva rânduri
Am și eu o slăbiciune, și eu sunt om! dorințele grațioasei mele prietene, domnișoara Mari 
Popescu, sunt pentru mine porunci, la cari mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena 
mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercită asupră-mi…  
De astă dată, ce mare lucru-mi cere?

Lanțul slăbiciunilor

Momente și schițe alese 
pentru copii

Momentele și schițele lui Caragiale, care au 
încântat și au educat nenumărate generații – de 
copii, dar și de adulți –, se bucură acum de noi 
și inspirate ilustrații. Umorul, ironia fină în fața 
moravurilor societății, comicul și narațiunea 
savuroase ale lui Caragiale se îmbină cu ilustrațiile 
fermecătoare ale Dianei Tivu, aducând în fața 
cititorilor un univers familiar și îndrăgit, care 
reușește, în mod remarcabil, să surprindă și să 
captiveze din nou publicul.

Diana Tivu, despre opera lui Caragiale
„Cât am fost copil, pentru mine «teatru» a 
însemnat Caragiale. Am fost, pe rând, doamna 
Ftiriadi, mamițica lui Bùbico, Zoe Trahanache și 
Mam’mare a lui Goe în scenetele pe care le jucam 
la școală și la clubul de teatru – prețioase amintiri, 
care nu contenesc să-mi aducă zâmbetul pe buze. 
Personajele lui le-am folosit ca șablon să măsor 
lumea în care am crescut, iar critica voioasă asupra 
societății a devenit parte din propria-mi voce 
interioară. Ani mai târziu, am dat viață scrierilor 
lui în culori. Am căutat să imaginez o reprezentare 
scenografică, cu decoruri de teatru, am ales actorii 
potriviți, recuzita și costumele de epocă, apoi am 
aprins luminile scenei. Spectacolul este gata să 
înceapă ori de câte ori este deschis acest volum.
Citindu-l și ilustrându-l pe Caragiale acum, la 
început de secol XXI, nu pot să nu aplaud lentila 
prin care alege să vadă lumea și năravurile ei, dar 
și cât de actual a rămas.”

ION LUCA CARAGIALE
ILUSTRAȚII DE DIANA TIVU
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https://corintjunior.ro/magazin/straluceste/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/09/Momente-si-schite_fragment.pdf


Tezaurul cu povești

O carte clasică situată în afara timpului, 
reprezentând un cadou ideal și aducând 
fericire unei noi generații de iubitori de 
povești!
O culegere minunată de povești, care adună 
cele mai îndrăgite basme tradiționale: 
Cenușăreasa, Frumoasa din pădurea 
adormită, Scufița-Roșie și Bucle de Aur și 
cei trei urși, alături de alte comori ca Prințul 
Broscoi, Fluierașul din Hamelin și Barbă-
Albastră.
Reproducând operele marilor povestitori ai 
trecutului, precum Hans Christian Andersen 
și Fratii Grimm, sau repovestind celebrele 
basme ale altor autori faimoși, precum Oscar 
Wilde și J.M. Barrie, această carte va arunca 
un val de vrajă asupra celor care se vor 
afunda în paginile ei.
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ACTRIȚA CRINA MATEI – LECTURĂRĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Spre surprinderea ei, pe una dintre uși citi: „Salonul Frumoasei”. 
Intră și descoperi cea mai frumoasă cameră pe care o văzuse vreodată. Pe un perete 
întreg se afla o bibliotecă imensă. În jurul unui pian erau așezate fotolii largi, iar pe o 
măsuță  rotundă, superbă, era pregătit un mic dejun delicios. Însă, mai presus de 
toate, un miros delicat umplea încăperea, pentru că peste tot erau buchete enorme de 
trandafiri roșii. 

Frumoasa și Bestia

https://www.youtube.com/watch?v=rqO-FkFBMIE
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tezaurul-cu-povesti-ilustrate-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Citește câteva rânduri
O idee bună este să îi dai copilului o nouă sarcină în fiecare an.
Dacă un copil învaţă să-și facă patul la vârsta de trei ani, la patru ani poate deja să 
înceapă să ducă gunoiul, iar la cinci ani să aranjeze ori să strângă masa. 
Încearcă o abordare asemănătoare și cu bunele maniere. Învaţă-l câteva reguli de 
conduită, iar atunci când le stăpânește bine, continuă cu altele. Creează o bază pe care să 
poţi construi mai târziu. Așteaptă-te ca un copil de cinci ani să cunoască noţiunile de bază, 
dar cere mai mult de la unul de zece ani. Vei fi uimit de câte complimente vei primi până 
ajunge la vârsta adolescenţei.

Bunele maniere pentru 
copii în 365 de zile

Cartea Bunele maniere 
pentru copii în 365 

de zile, bogată în 
jocuri și activităţi, 
prezintă nu numai 
manierele pe 
care trebuie să le 
deprindă copiii 

și adolescenţii, ci 
și vârsta la care este 

necesar să le înveţe.

Ţi-e frică să-ţi lași copilul în vizită la un prieten, 
de teamă să nu fie nepoliticos? Te gândești 
de două ori înainte de a-l lua cu tine la un 
eveniment? Nu știi dacă se comportă așa cum 
se cuvine atunci când interacţionează în mediul 
online? 

În cartea de faţă, vei găsi sfaturi utile pentru o 
mulţime de împrejurări din viaţa de zi cu zi, în 
care politeţea spune foarte mult despre educaţia 
primită în familie.
Autoarea nu uită să trateze problema 
comunicării digitale, care cel mai adesea scapă 
de sub controlul părinţilor. 

Învaţă-l pe copilul tău o manieră pe zi și, până 
la sfârșitul anului, acesta va ști, printre multe 
altele: • cum trebuie să se comporte atunci 
când se află într-o vizită • ce implică eticheta • 
cum să transmită mulţumiri • cum se cuvine să 
primească un cadou sau să facă un compliment.

SHERYL EBERLY ȘI  
CAROLINE EBERLY 
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

Prima poveste  
pe care s-o citești 

copilului tău, înainte 
de oricare altă 

poveste!

https://corintjunior.ro/magazin/straluceste/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Bunele-maniere-pentru-copii-in-365-zile-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Colecția EU, SUPEREROU  
deschide drumuri către lumi  

la care cei mici visează în adâncul 
inimii și al imaginației. 

Lecturi alese 
pentru cititorii 
din clasele a II-a  
și a III-a



Cu toții ne dorim să creștem copii puternici, curajoși, încrezători în 
propriile forțe, cărora să nu le fie teamă să-și exprime personalitatea.

Copiii își imaginează personaje și lumi fantastice, se cred supereroi 
gata să salveze lumea, s-o scape de pericole, și capătă, în mintea lor, 
puteri nebănuite. 

Cei mici nu își aleg la întâmplare supereroii. Aceștia sunt întotdeauna 
în strânsă legătură cu modul lor de a fi și cu ceea ce-și doresc să facă 
mai departe. Copiii știu că supereroii sunt neînfricați, că pot găsi 
soluții inedite la tot felul de probleme și pot face lumea mai bună.

De cele mai multe ori, puterile interioare ale copiilor ies la suprafață  
prin prisma acestor personaje. 

BENEFICII PENTRU PROFESORI
 Reducere de 47% la toate titlurile de interes pentru elevi, părinți și profesori 
 Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei
 O carte cadou, la fiecare 15 exemplare comandate
 Acord de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ și Editura Corint
  Cadrele didactice implicate în parteneriat cu Editura Corint vor beneficia de 

adeverințe de colaborare în scop didactic
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Extraterestrul superstar

BUDDY BURGER ESTE UN PUȘTI DE 
13 ANI PASIONAT DE FILME, care își 
dorește cu ardoare să ajungă la Hollywood, 
are un grozav simț al umorului și… este 
extraterestru! Când Buddy (sau XR 23 Zeta 
5466, cum i se spunea acasă) este nevoit să fugă 
de pe planeta lui și să se refugieze pe Pământ, 
are marele noroc de a ateriza cu nava spațială 
fix în mijlocul unui platou de filmare de la 
Universal Studios. Pentru că are șase ochi, 
ventuze pe tălpi și gingii roșii, se integrează 
perfect în peisaj și chiar primește rolul unui 
extraterestru într-un serial pentru adolescenți. 
Însă lucrurile se complică atunci când devine 
viral – Buddy are un succes fenomenal și fanii 
nu-i dau pace, iar puștiul trebuie să învețe 
cum să supraviețuiască pe Pământ și să-și facă 
prieteni.

Va reuși Buddy să își păstreze secretul 
când toți ochii sunt ațintiți asupra lui? Sau 
extravaganța și farmecul vieții la Hollywood 
se vor dovedi copleșitoare pentru acest 
extraterestru superstar?

„Winkler și Oliver își pun laolaltă simțul 
umorului ascuțit și vasta experiență în 
industria televiziunii pentru a aduce pe platou 
un Buddy plin de haz. Reușesc să creeze un 
personaj principal ciudat dar adorabil, iar 
fiecare copil care a simțit vreodată că nu-și 
găsește locul va rezona cu el. Pentru această 
aventură trăsnită e nevoie de empatie și 
simțul umorului.”

Booklist

HENRY WINKLER,  
LIN OLIVER

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

HENRY WINKLER
Actor, scriitor, regizor și producător  
laureat al premiilor Emmy. El este unul 
dintre oamenii care au creat personaje 
legendare de televiziune, printre care  
se numără Fonz din Happy Days și  
Gene Cousineau din Barry.

LIN OLIVER
Autoare de cărți pentru copii, dar și scriitoare 
și producătoare de televiziune și film. În 
prezent, este directorul executiv al Societății 
Scriitorilor și Ilustratorilor de Cărți pentru 
Copii din SUA (Society of Children’s Book 
Writers and Illustrators – SCBWI).

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/02/Extraterestrul-superstar_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/03/Jurnal-de-lectura-Extraterestrul-Superstar.pdf
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Incredibil de  
plictisitorul bart

Creativitatea și umorul pot salva lumea de 
extratereștri. Pot salva copiii de bullying. Sau… 
pot deveni uneltele unei răzbunări geniale!

Bart Bean pare un puști plictisitor. Este cel 
mai nou elev din gimnaziu, nu are prieteni, 
adoră tehnologia și urăște căldura sufocantă din 
California. La școală este ținta bullyingului, iar 
acasă simte că tatăl lui nu-l înțelege deloc – este 
un tip de treabă și ține la Bart, însă e profesor 
de sport și complet atehnic. Astfel, Bart își 
petrece tot timpul liber cu telefonul în mână sau 
absorbit de laptop.
Când copiii devin fanii împătimiți ai unui nou 
joc pe telefon, Tachinare-r, nimeni nu bănuiește 
că în spatele aplicației atât de captivante se află 
chiar… deloc plictisitorul Bart!

Dar ce urmărește puștiul? Să ajungă faimos? 
Să rămână anonim și să se răzbune pe bully? 

„Deși Bart susține că este plictisitor, felul 
inventiv și plin de umor în care vede lumea 
ni-l dezvăluie de la bun început drept un puști 
teribil de distractiv. […] Bullyingul este adus 
în discuție cu multă subtilitate, nuanțat. O 
poveste despre dorințe împlinite și un mesaj 
important pentru copii.” 

Kirkus Reviews

JAMES PATTERSON, 
DUANE SWIERCZYNSKI

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

DUANE SWIERCZYNSKI 
este autor nominalizat la 
premiul Edgar și 
câștigătorul Anthony 
Award pentru romanele 
Canary și Revolver. A mai 
scris pentru televiziune și 
film, precum și benzi 
desenate.

JAMES PATTERSON este 
autorul internațional #1 de 
cărți pentru copii, fiind 
considerat cel mai de 
încredere povestitor. De-a 
lungul anilor a creat foarte 
multe personaje și serii 
îndrăgite de generație după 
generație.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/08/Incredibil-de-plictisitorul-Bart_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/jurnal_de_lectura_incredibil_de_plictisitorul_Bart.pdf
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Pătățel

Faceți cunoștință cu cel mai bun prieten al 
lui Ethan! Este o gorilă. Este un supererou 
extraterestru mutant. Este un cățel. Este, de 
fapt, orice vrea el să fie, pentru că este făcut 
din cerneală. Din clipa în care se desprinde 
din caietul de schițe, Pătățel are o misiune 
extrem de importantă: să-l învețe pe Ethan 
să deseneze, să reînvie inspirația tatălui său, 
care este artist, și să aducă bucurie în casa și în 
sufletele lor.
Pătățel este o carte super amuzantă, 
surprinzătoare și captivantă. Pregătiți-vă! O 
mică picătură de cerneală este pe cale să vă 
cucerească inimile, purtându-vă într-o aventură 
de neuitat.

„O familie cât se poate de obișnuită, 
întâmplări neobișnuite, câteva întrebări 
profunde și multă magie. Cartea aceasta are 
de toate, am savurat fiecare pagină!”

Rebecca Stead, autor premiat  
cu medalia Newbery

„O carte formidabilă: amuzantă,  
melancolică și profundă, în același timp. 
Oppel a creat o mulțime de personaje ieșite 
din comun de-a lungul remarcabilei sale 
cariere, însă inventivitatea lui ajunge la un cu 
totul alt nivel cu Pătățel – o pată de cerneală 
plină de viață și de creativitate.”

Quill and Quire

KENNETH OPPEL

KENNETH OPPEL a scris prima sa carte la vârsta de 14 ani și de atunci 
nu s-a mai oprit. Printre cărțile semnate de el se numără trilogia 
Silverwing, care s-a vândut în peste un milion de exemplare  
în întreaga lume, și Airborn, care i-a adus două premii, Governor 
General’s Award și Michael L. Printz Honor Award. Ken locuiește 
împreună cu familia sa în Toronto. 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/Patatel_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/09/jurnal-de-lectura-patatel.pdf


Jurnalul unui câine poznaș

Primul jurnal scris vreodată de un cățel! 
Viața de cățel nu e întotdeauna simplă, dar nu 
e nici plictisitoare! Am atâtea să vă spun…
Cum protejez curtea de veverițe, de ratoni, 
de păsări, de ratoni… și, mai ales, de ratoni! 
Cum adulmec totul pe stradă în căutare de 
știri proaspete. Cum apăr cotețul familiei de 
monstrul care locuiește în debara – aspiratorul!
Iar lucrurile se complică și mai mult: eu și 
omul meu de companie suntem obligați să 
urmăm cursurile unei școli de bune maniere 
(canine), altfel… mă voi întoarce la adăpostul 
de câini!
Sigur vei deveni dependent de aventurile 
HAMtastice și HAMuzante ale lui Junior!
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JAMES PATTERSON,  
STEVEN BUTLER

RĂSFOIEȘTE CARTEA

VEZI VIDEO

STEVEN BUTLER este un 
autor de succes și un 
actor îndrăgit. Împreună 
cu James Patterson, a 
scris Jurnalul unui câine 
poznaș, una dintre cele 
mai iubite serii de cărți 
pentru copii de la Corint 
Junior. 

JAMES PATTERSON este 
autorul internațional #1 de 
cărți pentru copii, fiind 
considerat cel mai de 
încredere povestitor. De-a 
lungul anilor a creat foarte 
multe personaje și serii 
îndrăgite de generație după 
generație.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bYgGA-eA_HE


SARAH MLYNOWSKI  
este autoarea multor cărţi 
pentru copii și adolescenţi, 
dar şi pentru adulţi. Între 
acestea, seria Whatever After 
(bestseller New York Times), 
seria Magic in Manhattan şi 
cartea Gimme a Call. 

LAUREN MYRACLE  
a scris mai multe serii de 
cărţi dedicate cititorilor 
tineri, care au fost 
bestsellere New York 
Times. Acestea includ 
The Winnie Years, Flower 
Power și Life of Tv. 

EMILY JENKINS  
a scris multe cărţi, care 
includ seriile Toys Trilogy şi 
Invisible Inkling. A publicat 
şi cărţi grafice, între care 
Lemonade in Winter, Toys 
Meet Snow şi The Fun 
Book of Scary Stuff. 

Magie cu susul în jos

Într-o lume în care toți au puteri magice  
bine definite, câțiva copii ies din rând,  
pentru că magia lor este altfel.
Nory este un Metamorf, dar nu reușește să 
intre la școala de magie de elită unde tatăl ei  
era director și unde învățau fratele și sora ei.  
În fața comisiei de admitere, în loc să se 
transforme într-un pisoi drăguț, devine un 
șarpsoi și-și mușcă puternic tatăl.
Așa ajunge la o altă școală, mai specială, în 
clasa de Magie cu Susul în Jos. Aici începe 
adevărata aventură, alături de alți șapte copii 
ale căror vrăji ies complet greșite.

„Mlynowski, Myracle și Jenkins și-au unit 
experiența și talentul considerabil de 
scriitoare pentru a lansa o serie fabuloasă, 
care îi va încânta pe micii amatori de fantasy.“ 

Kirkus Reviews

SARAH MLYNOWSKI, LAUREN 
MYRACLE ȘI EMILY JENKINS
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

VEZI ȘI VOLUMUL II

CLAUDIA, DESPRE CARTE...

AMIRA, DESPRE CARTE...

ADRIANA, DESPRE CARTE...

Film la  
Disney Channel

Bestseller  
New York Times

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/07/MAGIE-CU-SUSUL-%C3%8EN-JOS_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/magazin/magie-cu-susul-in-jos-bucluc-balamuc/
https://www.youtube.com/watch?v=2bqF4EF6OtQ
https://www.youtube.com/watch?v=dThTwFx5U-I
https://www.youtube.com/watch?v=LDyQhHUfKPk
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Max Einstein.  
Experiment de geniu

Max Einstein  - singura serie de cărți de aventuri 
pentru copii autorizată de Arhivele Albert Einstein.

Max Einstein este o fetiță de 12 ani obișnuită.  
Ea merge la facultate, joacă șah în parc și 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?

JAMES PATTERSON ȘI 
CHRIS GRABENSTEIN

RĂSFOIEȘTE CARTEA
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CĂRȚILE AUTORULUI CĂRȚILE AUTORULUI

CHRIS GRABENSTEIN,  
autor de bestsellere New 
York Times și coautor, 
alături de James 
Patterson, a numeroase 
cărți de succes publicate 
și la Corint Junior. 

JAMES PATTERSON este autorul internațional #1 de cărți 
pentru copii, fiind considerat cel mai de încredere 
povestitor. Editura Corint Junior este singura din lume care 
a tradus și publicat toate cărțile sale pentru copii. Cărțile 
lui s-au vândut până acum în peste 300 de milioane de 
exemplare în toată lumea, ceea ce-l poziționează în topul 
celor mai bine vânduţi autori din toate timpurile. 

https://corintjunior.ro/magazin/max-einstein-experiment-de-geniu/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/autor/james-patterson/
https://corintjunior.ro/autor/chris-grabenstein/


Pe cuvânt de șoricel

Isaia este un șoricel − un șoricel albastru − 
care poate vorbi, râde, citi și simți lucrurile 
foarte profund, la fel ca voi. Crescut într-un 
laborator unde se fac tot felul de experimente, 
Isaia este extrem de inteligent, dar încontinuu 
speriat de tot ce-l înconjoară.

Într-o bună zi, șoricelul albastru reușește să 
evadeze din acest loc oribil, deși este nevoit 
să-și lase în urmă familia. Singur acum, 
Isaia trebuie să învețe să supraviețuiască în 
libertate, cu dușmanii, cu prietenii, cu hrana 
oamenilor. Când o întâlnește pe Hailey, la fel 
de neobișnuită, Isaia învață că, oricât de mic 
sau de speriat ai fi, întotdeauna găsești o cale 
de a schimba lumea.

„Isaia chiar este un șoricel care se face auzit!” 
Kirkus Reviews
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JAMES PATTERSON ȘI 
CHRIS GRABENSTEIN
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JURNAL DE LECTURĂ CARTEA LA DIGI 24, 
JURNALUL PENTRU COPII

VEZI SERIA 

Nu uitați! Cea mai îndrăgită serie bestseller 
național și international, semnată de  
James Patterson și Chris Grabenstein 
– VÂNĂTORII DE COMORI.

„Această serie promite totul: pirați nemiloși, 
spioni CIA, teroriști, opere de artă furate și 
comori neprețuite.”

Kirkus Reviews

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Pe-cuvant-de-soricel-patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/02/Jurnal-de-lectura-Pe-cuvant-de-soricel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9VzkhGIIXbE&t=3s
https://corintjunior.ro/tag/vanatorii-de-comori/


Mai multe despre autorul de bestsellere, JAMES PATTERSON…
Cariera de scriitor a lui Patterson este caracterizată de o singură 
misiune: să demonstreze că nu există o persoană căreia „nu-i place să 
citească“, ci doar persoane care încă nu au găsit cartea potrivită. 
Autorul sprijină continuu educația, pentru care a donat deja peste 
șaptezeci de milioane de dolari. A donat, de asemenea, peste trei 
milioane de cărți școlilor și armatei și a acordat peste cinci mii de 
burse universitare. Trăieşte în Florida, SUA.
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Roboții din familia mea. 
Revoluția roboților

O revoluție a roboților? Te poți baza pe 
Sammy, pe Maddie și pe E, fra-botul lor! Cel 
puțin până când lucrurile chiar o iau razna…

Ce poate fi mai palpitant decât să ai o mulțime 
de prieteni… electronici? Ei bine, pentru 
Sammy este palpitant, dar și complicat. Când 
mama lui este cu totul absorbită de un nou 
proiect secret și nu se mai ocupă de roboții din 
familie, băiatul se confruntă cu o adevărată 
revoluție în rândul amicilor lui neobișnuiți, 
iar aliat îi este E – odinioară cel mai enervant 
robot din lume, acum îi este ca un frate.

„În spatele chicotelilor și al umorului spumos 
al cărții se află învățăminte importante despre 
prietenie, compasiune și familie, îndeosebi în 
ceea ce privește devotamentul lui Sammy față 
de surioara lui și relația tot mai profundă cu 
«fra-botul» lui.”

Publishers Weekly

„Povestea unui robot extraordinar, care merge 
la ore, ca orice puști de rând, și în cele din 
urmă schimbă soarta școlii și a elevilor ei 
pentru totdeauna! O poveste minunată despre 
încercările prin care trec adolescenții și 
despre dorința lor de a-și găsi locul.”

National Parenting Publications Award

JAMES PATTERSON ȘI 
CHRIS GRABENSTEIN

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

Children’s Choice 
Book Awards

Author of the Year 
2010 for Max

https://corintjunior.ro/magazin/robotii-din-familia-mea-revolutia-robotilor/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/01/Jurnal-de-lectura-Revolutia-robotilor.pdf


Tremurici, piratul care se 
teme de absolut orice (vol. 1)
El e Tremurici, cel mai sperios pirat care a 
navigat vreodată pe mările lumii! Alături de 
prietena lui cea mai bună, Margo, și de Albee, 
credinciosul secundpește (da, ai citit bine), 
Tremurici se luptă cu un calamar uriaș, 
descoperă comori ascunse și este ținta 
găinațului unui porumbel atunci când se duce 
să își salveze părinții din ghearele răului. (Da, 
chiar așa: ale RĂULUI!) Veți râde, veți plânge, 
nu veți mai mânca melci niciodată. Așa că 
puneți-vă pantalonii bufanți, trageți obloanele 
și alăturați-vă lui Tremurici în prima (dar foarte 
periculoasa) lui aventură.

„Când Tremurici ridică pânzele, avem 
aventură și râsete din belșug.” 

 Tom Watson, autor al seriilor Stick Dog 

Vârsta: 8+

13 x 20 cm / 192 pagini
Preț întreg: 32,90 lei /  
Preț redus:  17,50 lei

ANNABETH BONDOR-STON, 
CONNOR WHITE

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). 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

VEZI ȘI VOLUMUL IIJURNAL DE LECTURĂ
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https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tremurici-Piratul-care-se-teme-de-absolut-orice-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
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https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/04/Jurnal-de-lectura-tremurici-piratul-care-se-teme-de-absolut-orice-vol-1.pdf


ANNA WILSON IUBEȘTE poveștile. De cum a învățat să țină o carte 
în mână, a devenit o cititoare împătimită și întotdeauna a știut că va 
avea o carieră care va presupune scris sau citit, sau ambele.
Este autoare de cărți ilustrate, povestiri, poeme și ficțiune pentru 
adolescenți, între scrierile sale numărându-se Nina Fairy Ballerina, 
Top of the Pups, The Pooch Parlour și Kitten Chaos.
Anna Wilson trăiește împreună cu familia ei la Bradford-on-Avon, 
Wiltshire.www.annawilson.co.uk
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Vlad, cel mai nepriceput 
vampir din lume (vol. 1)
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! 

ANNA WILSON

VEZI ȘI VOLUMUL IIRĂSFOIEȘTE CARTEA
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https://corintjunior.ro/magazin/noi-aventuri-la-conacul-suferintei/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Vlad-nepriceput-vampir-1-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Flatscher.  
Uau, un sconcs detectiv!
Flätscher este cel mai isteț sconcs din oraș! 
Dar, în timp ce caută să-și ia micul dejun 
în curtea din spatele restaurantului preferat, 
ajunge să fie prins de furiosul bucătar 
Bode, care îl aruncă într-un sac. Doar un 
salt îndrăzneț și utilizarea abilă a armei cu 
duhori îl pot ajuta să scape, ajungând… sub 
hainele lui Theo, fiul lui Bode. Întâlnirea 
este însă de bun augur: este începutul unei 
mari prietenii și al unei strălucitoare cariere 
de superdetectivi! Pentru că, descoperindu-și 
pasiunea comună, Flätscher și Theo deschid 
de îndată Agenția de Detectivi din Fundul 
Curții. La secretariat: Cloe. Echipa de 
sprijin: Șobolanii Olaf, Mo, Jo și Flo, din 
gașca O. Și, cum treaba merge strună, apare 
și primul caz, iar lui Flätscher îi zvâcnește 
deja celebrul năsuc…
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RĂSFOIEȘTE CARTEA VEZI VIDEO

ANTJE SZILLAT și JAN BIRCK  
adoră copiii și animăluțele.  
Ei au un portofoliu bogat de cărți 
pentru cei mici. 
Scriitori renumiți și foarte 
îndrăgiți din Germania.

VEZI RECENZIE -  
TOT DESPRE.RO

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Flatscher-un-sconcs-detectiv-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
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COLECȚII CORINT JUNIOR

Citește un fragment: 

„În următoarele câteva zile, Jake 
se concentră să nu-și dezvăluie 
proaspăt descoperita inteligență.

Se prefăcu că nu știa că rădăcina 
pătrată a lui patru este doi.

— Cum pot numerele să aibă 
rădăcină? îl întrebă el pe domnul 
Keeney, dirigintele lui, care era și 
profesorul lui de matematică. Nu 
sunt copaci.

Domnul Keeney închise ochii și 
se pișcă de baza nasului.

— Dar erai atât de deștept, 
mormăi el. Chiar ieri.”

CHRIS GRABENSTEIN

ÎN CURÂND! 

CEL MAI DEȘTEPT 
PUȘTI DIN UNIVERS
IMPORTANT NOTICE: This electronic manuscript is non-final and is 
for review purposes only. It should not be reproduced, transmitted, or 
disclosed to anyone not authorized by Random House, Inc.
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Cititul poate  
fi o aventură.  
Dar când povestea 
citită e presărată 
și cu mister, totul 
se transformă 
într-o cursă cu 
roller-coasterul 
în care surprizele 
și amalgamul de 
emoții creează 
combinația 
perfectă.

Lecturi alese 
pentru cititorii 
din clasele  
a III-a și a IV-a 



Suspans, răsturnări de situație sau secrete bine 
ascunse, gata să fie dezvăluite, povești impecabil 
construite, scrise într-un ritm alert.

Cărțile pot avea o contribuție majoră în evoluția 
celor mici, clădindu-le un caracter puternic și 
oferindu-le soluții cu ajutorul cărora să lupte 
împotriva obstacolelor de mai târziu. 

BENEFICII PENTRU PROFESORI
 Reducere de 47% la toate titlurile de interes pentru elevi, părinți și profesori 
 Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei
 O carte cadou, la fiecare 15 exemplare comandate
 Acord de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ și Editura Corint
  Cadrele didactice implicate în parteneriat cu Editura Corint vor beneficia de 

adeverințe de colaborare în scop didactic
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Tocilarii, împreună  
pentru totdeauna

Numele meu e Finn McAllister, am 13 ani 
și sunt un băiat ca oricare altul – sau, cel 
puțin, așa cred. Asta până când o întâmplare 
neobișnuită mă transformă… în fantomă. 
Știu, știu – nu te așteptai la asta. Nici eu. Însă 
acesta este doar începutul poveștii mele.

Și ghici ce? Nu trebuie să merg la școală, 
pot să mă joc ore întregi pe calculator și pot 
gusta fiecare aromă de înghețată din magazin. 
Mi-am făcut chiar și o nouă prietenă: trebuie 
s-o cunoști neapărat; pe ea și pe toți ceilalți – 
tocilarii mei, pentru totdeauna.

Am însă o problemă: am rămas cu niște 
treburi nerezolvate… așa că va trebui să le duc 
la bun sfârșit ca să pot merge mai departe. Mă 
ajuți? Promit c-o să merite!

„O scriitură în care comedia se împletește 
armonios cu intros pecția și cu ilustrațiile 
care aduc un plus de umor. Cititorii vor fi 
recompensați de acest mix până la ultima 
pagină!” 

Booklist 

„Patterson și Grabenstein răspân desc 
tendințe subtile de veselie și doze de 
optimism, în timp ce noii prieteni profită la 
maximum de starea lor spectrală și confruntă 
necunoscutul.” 

Publishers Weekly 

JAMES PATTERSON, 
CHRIS GRABENSTEIN 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

CĂRȚILE AUTORULUI CĂRȚILE AUTORULUI

CHRIS GRABENSTEIN,  
autor de bestsellere New 
York Times și coautor, 
alături de James 
Patterson, a numeroase 
cărți de succes publicate 
și la Corint Junior. 

JAMES PATTERSON este autorul internațional #1 de cărți 
pentru copii, fiind considerat cel mai de încredere 
povestitor. Editura Corint Junior este singura din lume care 
a tradus și publicat toate cărțile sale pentru copii. Cărțile 
lui s-au vândut până acum în peste 300 de milioane de 
exemplare în toată lumea, ceea ce-l poziționează în topul 
celor mai bine vânduţi autori din toate timpurile. 

https://www.edituracorint.ro/tocilarii-impreuna-pentru-totdeauna.html
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/10/Jurnal-de-lectura-Tocilari-impreuna-pentru-totdeauna.pdf
https://corintjunior.ro/autor/james-patterson/
https://corintjunior.ro/autor/chris-grabenstein/
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Aventuri pe colina colecționarului  
Casa de pe colina colecționarului (vol. I)

Vacanța lui Hedy și Spencer se transformă într-o 
aventură terifiantă când copiii încep să vadă 
mesaje criptate aparând prin casa înfricoșătoare 
a bunicului lor, de pe colina colecționarului. 
Oare ce pune la cale bunicul lor magician?  
Ce nu le spune despre dispariția bunicii lor?
Cu ajutorul unor spioni-din-lemn (vorbitori), 
al unui cap-de-cerb (tot vorbitor), al unui 
urs-covor (la fel de vorbitor) și al altor spirite 
ciudate, copiii pornesc în cautarea adevărului. 
Curând, descoperă că, la fel ca bunicul, și casa 
este plină de secrete, dar și de magie adevărată, 
dușmani ciudați și prieteni neașteptați.

„Aceasta nu este o poveste obișnuită  
despre o misterioasă casă bântuită. Cititorii 
întâlnesc o mulțime de personaje ciudate,  
de neuitat, fantastice răsturnări de situație 
pline de imaginație, dar și un mister care  
te ține lipit de scaun până la final”.

Booktrust.org.uk 

MIKKI LISH &  
KELLY NGAI

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Hedy a simțit că inima i se prăbușise într-un abis profund, căscat la picioarele ei. Spencer și-a 
eliberat mâinile dintr-ale ei și a întrebat în șoaptă, uluit și palid ca o fantomă:
— Ta… taie John? 
Nimeni s-a pus pe chicotit și-a tot ținut-o așa, vreme îndelungată.
— Nu se poate să fi fost el… tataie John, a reușit să în gaime Hedy.
— Zău? De ce nu? 
— Pentru c-o iubea. E-atât de trist, și-a fost… așa dis trus, de când s-a întâmplat…

https://corintjunior.ro/magazin/casa-de-pe-colina-colectionarului-aventuri-pe-colina-colectionarului-1/
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Aventuri pe colina colecționarului  
Harta magicianului (vol. II)

Harta magicianului este nu doar despre 
magicieni și super-puteri magice, ci și despre 
magia adevărată care se găsește doar în sufletele 
pure ale copiilor. 
Hedy, Jelly, Max și Spencer sunt exemplul 
perfect despre cum forțele malefice pot fi învinse 
de o mână de copii care nu dețin puteri magice, 
ci dețin ceva mult mai puternic decât atât: 
bunătatea!
Când ajung în Fantastikhana, un loc de-a 
dreptul fascinant, protagoniștii au parte de cea 
mai mare provocare – aceea de a salva lumea de 
un pericol nebănuit: Ghergheful lui Verdandi, 
care poate întoarce sau opri timpul în loc, 
schimbând astfel destinul întregii omeniri.

„O poveste cu și despre magie, care te ține  
cu sufletul la gură.”

Booktrust

„Această carte este plină de suspans… 
și de magie! O poveste captivantă, puțin 
înfricoșătoare, chiar tristă pe alocuri, dar plină 
de emoție și de iubire.”

Juno

MIKKI LISH &  
KELLY NGAI

CYANMAGENTAYELLOWBLACK 22 mm

ISBN: 978-973-128-821-5

www.corintjunior.ro

10+

„O poveste cu și despre magie, 
care te ține cu sufl etul la gură.” 

Booktrust

„Această carte este plină de sus-
pans… și de magie! O poveste 
captivantă, puțin înfricoșătoa-
re, chiar tristă pe alocuri, dar 
plină de emoție și de iubire.” 

Juno

Casa de pe colina colecționarului 
este prima carte din seria 

AVENTURI PE COLINA 
COLECȚIONARULUI

și a fost tradusă și publicată 
până acum în 14 țări.

Mai multe despre carte, aici:

MIKKI LISH & KELLY NGAI

Coautoarele au inventat lumi 
împreună, deși nu locuiesc pe 
același continent. Așa că nu e 
deloc neobișnuit ca cineva să fi e 
în pijamale atunci când discută 
prin apel video.

Mikki a colaborat cu mulți 
muzicieni și actori, iar acum lo-
cuiește în America, împreună cu 
soțul ei, câinele și câteva pisici.

Kelly locuiește în Australia, 
împreună cu cei doi fi i ai săi, 
și-i place foarte mult să se tre-
zească dimineața citind ideile de 
povești năstrușnice pe care i le 
trimite Mikki în timpul nopții.

Casa de pe colina colecționarului 
este romanul lor de debut, care 
va fi  adaptat pentru televiziune 
de către Wiip și Ghost House 
Pictures, compania lui Sam 
Raimi (cel care a regizat fi lmul 
Omul-păianjen).

Designul copertei 
© stevewellsdesign.com

Ilustrații © Maxine Lee-Mackie
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Harta magicianului este nu doar despre magicieni și 
super-puteri magice, ci și despre magia adevărată care se 

găsește doar în sufl etele pure ale copiilor. Hedy, Jelly, Max și 
Spencer sunt exemplul perfect despre cum forțele malefi ce 

pot fi  învinse de o mână de copii care nu dețin puteri magice, 
ci dețin ceva mult mai puternic decât atât: bunătatea! 

Când ajung în Fantastikhana, un loc de-a dreptul fascinant, 
protagoniștii au parte de cea mai mare provocare – aceea 

de a salva lumea de un pericol nebănuit: Ghergheful 
lui Verdandi, care poate întoarce sau opri timpul în loc, 

schimbând astfel destinul întregii omeniri.

Convinge-te! Citește pagina 17!
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
— Ce-i aia hartă neancorată? întrebă Hedy.
— E un lăstar de hartă, zise Rabble. Cu magia potri vită, poate fi refolosită. Poți să-i ceri să te 
conducă la un lucru, apoi îi poți stabili un nou ancoraj și te conduce la altul. Pe vremuri erau 
mult mai des folosite.
Lui Spencer îi sticliră ochii.
— Deci m-ar putea conduce la orice? Și la comori încă nedescoperite?

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/10/Harta-magicianului_fragment.pdf


Elementalii.  
Lupii gheții (vol. I)

Toată lumea din Vallen știe că LUPII GHEȚII 
și DRAGONII PÂRJOLITORI sunt dușmani 
de moarte, care își trăiesc viețile complet separat. 
Așa încât, atunci când Anders, un băiat orfan  
în vârsta de 12 ani, ia forma unuia dintre cei doi 
elementali, iar sora sa geamănă, Rayna,  
pe a celuilalt, se pune întrebarea dacă ei sunt 
într-adevăr înrudiți. Totuși, indiferent dacă sunt 
sau nu rude de sânge, Anders Știe că Rayna este 
cel mai bun și singurul său prieten adevărat.

„Cu o proză impregnată de forța unui ritm 
impecabil, Amie Kaufman a creat o lume 
fantastică absolut captivantă, care dă senzația 
de vechi și de periculos, deopotrivă. Cititorii vor 
devora această poveste despre foc și gheață, 
magie și mister, familie și prietenie.” 

CLAIRE LEGRAND,  
autoarea romanului Foxheart
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AMIE KAUFMAN
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AMIE KAUFMAN este autoarea unor bestselleruri internaționale 
dedicate tinerilor cititori, printre care se numără Unearthed și trilogia 
Constelații, scrisă împreună cu Meagan Spooner, precum și trilogia 
Illuminae Files, scrisă împreună cu Jay Kristoff. Amie a crescut în 
Australia și în Irlanda și a studiat Istorie, Literatură, Drept și Mediere. În 
timp ce se pregătea să scrie această carte, a luat lecții despre urlete de 
la un expert în limbajul lupilor. 

JURNAL DE LECTURĂ VEZI VIDEOVEZI VIDEO

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Jurnalul-unui-caine-poznas-James-Patterson-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=0U_ygtsKXhk


Elementalii.  
Dragonii pârjolitori (vol. II) 

După bătălia cumplită dintre Lupii Gheții și 
Dragonii Pârjolitori, Anders și sora lui geamănă, 
Rayna, se regăsesc în sfârșit. Însă nu au timp 
să se bucure: în fortăreața din munte, de la 
Drekhelm, Anders și prietena lui lup, Lisabet, 
sunt văzuți ca o amenințare. Doar liderul 
dragonilor le poate oferi siguranță.
Tinerii eroi află că lupii au furat Piatra Zăpezii, 
un artefact care poate modifica temperatura, și 
toți dragonii sunt acum în pericol. Încercând cu 
disperare să restabilească pacea, Anders apelează 
la ajutorul noilor săi prieteni aruncători de 
flăcări pentru a opri planul de atac al lupilor.

„Asemenea flăcărilor dragonilor care 
trăiesc în paginile lui, al doilea volum al 
seriei Elementalii, pârjolește totul în cale, 
captivând cititorii de la primele pagini. Va fi, 
cu siguranță, un must have în rândul fanilor 
de aventură și mister.” 

Booklist

AMIE KAUFMAN
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ INTERVIU CU AUTOAREA

Citește câteva rânduri
— Eram disperat când am aruncat focul de gheață, continuă el, gândindu-se la momentul din 
timpul bătăliei, când lansase flama argintie — focul de gheață, o legendă, era considerat 
imposibil de obținut. Habar nu am cum s-o fac din nou. Și nici n-am de gând să mai fac așa ceva.
Își dădea seama că cel puțin jumătate din membrii Adunării Dragonilor nu-l credeau, 
examinându-l în amănunt cu toții. Toți, cu excepția tatălui Ellukkăi, care arătă spre Rayna.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/02/Dragonii-parjolitori_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/03/Jurnal-de-lectura-Dragonii-parjolitori.pdf
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/889199378392689


Casa din strada Hawthorn

Lui Beth nu-i convine deloc faptul că a trebuit 
să se mute în Dublin. Îi este dor de fosta casă, 
din Londra, și de amicii de acolo, iar noul oraș 
și noua școală îi par străine și neprietenoase. 
Când în casa și în viața ei își face apariția un 
băiat misterios, care pare rupt din anii ’50, 
lucrurile devin și mai stranii, iar Beth este 
atrasă într-o aventură palpitantă și 
surprinzătoare.
Beth este nefericită: la școală e luată peste 
picior de o gașcă de fete răutăcioase, acasă o 
așteaptă o mamă cam absentă și un frate mai 
mic despre care toată lumea spune că e genial, 
iar ea se simte singură și nebăgată în seamă.
Colac peste pupăză, cineva îi tot dă lucrurile 
peste cap prin cameră!

„Trecutul și prezentul se întâlnesc față în față 
în acest captivant roman de debut al lui 
Megan Wynne. Casa din strada Hawthorn este 
exact genul de carte care i-ar plăcea 
protagonistei sale, Beth – un roman modern, 
despre o fată care se confruntă cu momente 
dificile, la școală și în familie –, oferindu-le în 
același timp cititorilor și altceva: o fantezie 
minunată despre călătoria în timp.”

Irish Times

„O poveste fermecătoare despre aventura unei 
călătorii în timp – avem ocazia să privim 
Dublinul din anii ’50 și pe cel din zilele noastre 
prin ochii celor doi simpatici protagoniști, Beth 
și Robbie. Și ce deznodământ grozav!”

Irish Examiner
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MEGAN WYNNE

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

MEGAN WYNNE este scriitoare și profesoară de școală primară și de 
gimnaziu, în Irlanda. În 2007, a înființat o școală de scriere creativă 
pentru copii, îmbinându-și cele două mari pasiuni: să scrie și să predea. 
Țelul ei este să le insufle copiilor încredere în propriile puteri. În fiecare 
an, Megan publică câte o carte cu povești scrise de copii, iar profitul îl 
donează în scopuri caritabile. Megan locuiește în Dublin, împreună cu 
soțul ei și cu câinele lor, Beau.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/Casa-din-strada-Hawthorn_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/11/jurnal-de-lectura-casa-din-strada-Hawthorn.pdf
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Orfanii apelor

Când un băiat necunoscut e aruncat de maree 
în mijlocul lor, locuitorii Orașului sunt 
convinși că este Vrăjmașul – zeul care a înecat 
lumea – și că s-a întors pentru a pogorî din 
nou întunericul asupra omenirii. 
Ellie și prietenii ei, simpaticii și creativii orfani 
ai Orașului, pornesc într-o aventură palpitantă, 
presărată cu întorsături de situație, cu pericole 
la tot pasul și cu multe secrete. Luptă împotriva 
preconcepțiilor adulților și se străduiesc să afle 
adevărul despre trecutul omenirii și despre 
Vrăjmaș, descoperind, pe parcurs, cât de 
importante sunt prietenia, încrederea, curajul  
și iertarea.

„Plină de acțiune și de imaginație […], nespus 
de surprinzătoare, o poveste emoționantă 
despre prieteni, frați, suferință și curaj.” 

The Sunday Times

„Struan Murray li se alătură în mod firesc 
celor mai talentați creatori de lumi […]. 
Imprevizibilă, bogată în răsturnări de situație 
și reușind să pună cititorii pe gânduri, Orfanii 
apelor este o carte palpitantă și originală!” 

The Observer

„Captivantă […], cu un strop din geniul 
excentric pe care l-am savurat în cărțile lui 
Frances Hardinge.” 

The Guardian

STRUAN MURRAY

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

Citește câteva rânduri
Mi-am ascuns fața în palme. Inima îmi zvâcnea dureros.
— Eşti adevărat, dar eşti în capul meu. Eşti la mine în birou, dar, de fapt, nu eşti aici deloc. Şi poți 
să mişti obiecte, dar numai dacă te rog eu. Peter a încuviințat.
— Ştii ce înseamnă asta, nu-i aşa?
Într-adevăr, ştiam. Cunoşteam semnele mai bine decât oricine; până în ziua aceea fatidică, 
cercetările mele se concentraseră asupra istoriei Vrăjmaşului.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/Orfanii-apelor-fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/01/Orfanii-apelor-jurnal-de-lectura.pdf
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Scânteia  
neîmblânzită

O asociație secretă de inventatori readuce la viață 
spiritele morților, capturându-le în niște mașini 
fantomă sub formă de animale mecanice. La un 
an de la moartea fratelui său, Prue Haywood și 
familia ei sunt încă răvășiți. Însă totul se schimbă 
când un străin îi vizitează la fermă.
Tânăra Prue devine ucenică a acestei asociații, 
dar are și o misiune personală secretă: vrea  
să-l readucă la viață pe fratele ei. Pentru a-l 
găsi, trebuie să descopere o cale de a face 
mașinile fantomă să-și amintească cine au fost 
în prima viață.
Dacă nu va reuși, nu-și va recupera fratele, dar 
dacă va avea succes, întreaga societate s-ar putea 
destrăma.
 
Ce spune autoarea:
„Ador poveștile cu aventuri și invenții, mereu 
m-au fascinat exploratorii din istorie. Îmi place 
să ies în natură ori de câte ori pot, dar mare 
parte din explorare și aventură se petrece în 
imaginația mea. Poveștile mele încep cu un 
mare: «Ce-ar fi dacă…?» De aici pornește totul 
– cu siguranță sunt un constructor de lumi!”

 „Scânteia neîmblânzită este una dintre cele 
mai bune și mai intense povești.”

Waterstones

„Hardy are un simț aproape magnetic pentru 
ceea ce-i atrage pe cititori.”

Literary Review

VASHTI HARDY

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

Citește câteva rânduri
— Larkin mi-a zis că totul ține de un material numit cuorțit. 
Prue își plimbă în gură cuvântul: cuorțit – nu mai auzise niciodată de această substanță, dar 
suna aproape magic. 
— Este extrem de scump și extraordinar de valoros – doar cele mai înstărite familii din Medlock 
și-l pot permite. Mă tem că tu n-ai avea nicio șansă să pui mâna pe el, Frances. 
Prue se strâmbă la Cora, însă fata păru să nu bage de seamă. 
— Oricum, nu poate fi cumpărat de pe piață.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/05/Scanteia-neimblanzita_fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/05/jurnal-de-lectura_Scanteia-neimblanzita.pdf


Cartea greșelilor fatale

Rufus nu face doar greșeli – face Greșeli 
Fatale. E cam neîndemânatic, se simte 
stingher alături de colegi și nu are mulți 
prieteni, așa că e încântat că în vacanța de vară 
e liber să hoinărească prin pădurile sălbatice 
de lângă casa bunicului său. Însă bunicul se 
accidentează, planurile se schimbă, iar Rufus 
descoperă în casa din Pajiștea Zânelor un 
obiect misterios. Fără să cunoască pericolul 
care pândește la fiecare pas, Rufus și verișoara 
lui, Abigail, pornesc într-o aventură alături 
de zâne, creaturi de legendă și personaje 
răutăcioase, în care se confruntă cu secrete 
vechi de secole și cu adevăruri greu de 
imaginat.
Oare o să reușească Rufus să-și stăpânească 
imensa curiozitate și să stea departe de Pajiștea 
Zânelor?
Orice mișcare pe care o face ar putea fi ultima 
lui Greșeală Fatală.
Sau… un început extraordinar!

„Cu un strop de imaginație și cu aventuri 
din belșug, romanul lui Slater […] va atrage 
cititorii de toate vârstele. […] Procesul de 
maturizare prin care trec Abigail și Rufus se 
împletește armonios cu povestea palpitantă 
și, uneori, sumbră.”

Publishers Weekly

DASHKA SLATER
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RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ

DASHKA SLATER spune povești de când se știe. Scriitoare și jurnalistă, 
Slater mărturisește că a făcut multe greșeli, iar că printre ele sunt și 
unele care au devenit cărți. Se pricepe foarte bine la împrăștiat lucruri, 
la murdărit haine și la a încurca numele celor din jur. 
Autoare a 11 cărți de ficțiune și non-ficțiune pentru copii și adulți,  
a scris Cartea Greșelilor Fatale, declarată Cartea Lunii pe Amazon, și 
The 57 Bus, un bestseller New York Times care a câștigat premiul 
Stonewall Book Award și a fost finalist YALSA, secțiunea non-ficțiune. 

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/03/Cartea-greselilor-fatale-fragment.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/04/jurnal-de-lectura-cartea-greselilor-fatale.pdf
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Misterul din  
Hanul Pungașilor (vol. I)

E iarnă la Greenglass House și, de obicei, 
vechiul han al contrabandiștilor este liniștit 
în acest anotimp. Milo, copilul adoptiv al 
administratorilor hanului, plănuiește să-și 
petreacă vacanța relaxându-se. Dar în prima 
noapte înghețată a vacanței, pe neașteptate,  
a sunat clopoțelul de la recepție.
Încă o dată. Și încă o dată. Curând, casa lui 
Milo se umple de oaspeți ciudați, secretoși, 
fiecare dintre ei având câte o poveste stranie 
care, într-un fel sau altul, are legătură cu 
hanul. Pe măsură ce obiectele încep să 
dispară și spiritele să se încingă, Milo și 
Meddy, fiica bucătarului, trebuie să descifreze 
indiciul și să descurce ițele unor mistere tot 
mai adânci, pentru a afla adevărul despre 
Greenglass House și despre ei înșiși.

KATE MILFORD

RĂSFOIEȘTE CARTEA

RĂSFOIEȘTE VOL.II,  
FANTOMELE DIN HANUL PUNGAȘILOR

RĂSFOIEȘTE VOL.III,  
NODUL TÂLHARULUI 

Bestseller  
New York  

Times 
Premiul  
Edgar  
Award 
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National Book  
Award
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Citește câteva rânduri
Se putea foarte bine să fie chiar asta, un Bot-O-Mobil — felul în care-i scârțâiau portierele, ori de 
câte ori le deschideai, părea să sugereze că nu trecuse niciodată prin fața ochilor unei ființe umane, 
pe toată durata procesului de fabricație, numai pe dinaintea roboților —, dar, în tot cazul, era 
masivă. Ăsta-i cuvântul: masivă. Era mai mult decât suficient spațiu în ea, cât să-ncapă toate 
catrafusele noastre, iar după ce sfârșiserăm de înghesuit înăuntru tot ce-aveam pe lume, ca bunuri, 
tot mai era loc de câteva cutii și valize. Am proptit-o bine pe Tartina, care acum stătea făcută covrig 
în coșul ei de răchită, deasupra unei cutii cu cărți din spatele scaunului meu din față și, după ce 
ne-am luat rămas-bun de la camerele golite și de la vecinii cărora puțin le păsa de noi oricum, 
ne-am potrivit centurile de siguranță în mașină și-am luat-o din loc.
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Extraordinarele culori  
ale lui Auden Dare

Auden Dare, un băiat de 11 ani, nu poate vedea 
culorile, ci doar albul, negrul și nuanțele de gri. 
Dar mai greu îi este să trăiască într-o lume 
postapocaliptică, nu foarte îndepărtată de 
prezent, în care nu mai plouă de ani buni, apa 
este raționalizată, iar din cauza asta se poartă 
războaie. Despre tatăl său știe că luptă undeva 
prin Europa, iar când vine vestea că unchiul său, 
Jonah Bloom, un extraordinar om de știință de 
la Cambridge, a murit în condiții suspecte, 
Auden pleacă să locuiască acolo. 
Împreună cu Vivi, noua sa prietenă, descoperă 
în preajma casei lui Jonah un robot. Amuzant, 
bine educat și mai uman decât ne-am putea 
închipui, Paragon nu este ce pare a fi. Proiectat 
cu un scop anume, la cererea armatei, face ce 
vrea el (sau ce a vrut creatorul său, Jonah 
Bloom): recită versuri și îl ajută pe Auden să 
deslușească mai multe mistere, într-un 
neîntrerupt șir de aventuri.

„Extraordinarele culori ale lui Auden Dare este o 
carte pe care o recomandăm din toată inima. 
Dacă cineva își dezvăluie adevăratele culori, 
dezvăluie și ce are cu adevărat în suflet. 
Adevăratele culori ale lui Auden Dare alcătuiesc 
un spectru din care fac parte încrederea în sine, 
compasiunea, căldura sufletească și adevărul 
— care este, de fapt, esența umanității —, și 
tocmai din cauza asta cartea este 
extraordinară.” 

The Times Educational Supplement

ZILLAH BETHELL

RĂSFOIEȘTE CARTEA

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/01/Extraordinarele-culori-ale-lui-Auden-Dare-Zillah-Bethell-aventura-mister-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
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Pirații văzduhurilor

Zoya DeLarose se pomenește, în toiul nopții, 
pe o corabie care scârțâie din toate încheieturile 
și care plutește printre nori. Nu are nici cea 
mai vagă idee de ce membrii echipajului au 
răpit-o și au adus-o la bord. Și nici nu știe că 
viața sa urmează să se schimbe o dată pentru 
totdeauna. Călătorind prin văzduh, Zoya 
descoperă o lume din care fac parte furtunile 
de meteoriți, luptele cu sabia, raidurile în miez 
de noapte, insulele plutitoare, comorile de 
mult pierdute și, poate cel mai surprinzător, 
prietenia, onoarea și încrederea. Dar cei mai 
periculoși dușmani sunt prin preajmă! Va reuși 
Zoya să prindă aripi sau se va prăbuși din 
înaltul cerurilor și nimic nu-i va opri căderea?

„O poveste clasică între bine și rău, cu o 
distribuție colorată de hoți zburători și eroi 
improbabili. Originală, captivantă și plină de 
personaje interesante și scene vii! Dan Walker a 
creat o poveste excelentă de aventuri aeriene.“

LoveReading4Kids
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DAN WALKER

RĂSFOIEȘTE CARTEA

DAN WALKER este autor de cărți pentru copii, creatorul aventurilor 
fantastice Pirații văzduhurilor, Desert Thieves și The Light Hunters. 
Cărțile sale au fost nominalizate la Brilliant Book Award, Reading 
Rampage Award, RED Book Award, Salford Children’s Book Award și 
Derbyshire Schools Book Award și au fost traduse în mai multe limbi 
din întreaga lume. 

RED Book  
Award 2019

Brilliant  
Book Award  

2018

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/07/Piratii-vazduhurilor_fragment.pdf
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În roșu marțian

Michael Prasad știe că nu ar trebui să iasă singur 
pe suprafața planetei Marte. Este suficient de 
periculos chiar și fără acea anxietate copleșitoare 
pe care o simte aproape de fiecare dată când 
îmbracă un costum spațial și încearcă să pășească 
în afara coloniei în care locuiește.
Numai că, atunci când cea mai bună prietenă a 
lui, Lilith, îl convinge să se furișeze afară într-o 
noapte, nu poate rezista tentației de a le 
demonstra tuturor – inclusiv sieși – că poate să 
facă față situației.
Cei doi copii se urcă într-un rover și lasă 
colonia mult în urma lor. Michael își uită 
motivele de îngrijorare și chiar se distrează 
afară, pentru prima dată, după mulți ani. Apoi, 
o explozie solară masivă lovește planeta, 
scoțând totul din funcțiune. 
Și, de aici, călătoria se anunță din ce în ce mai 
periculoasă...

CRISTOPHER SWIEDLER

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ VEZI VIDEOLA POVEȘTI, CU AUTORUL

Citește câteva rânduri
Inima lui Michael bătea să îi spargă pieptul. Una era să te uiți afară, la suprafața marțiană, 
prin cupola coloniei, și alta era să fii afară, înconjurat doar de aer otrăvitor și purtând o cască 
zgâriată, care părea să se micșoreze de la o secundă la alta. Oare aerul din echipament se 
altera deja sau era doar imaginația lui care o lua razna? Inspiră profund și expiră treptat.  
Nu-i păsa de boala despre care îi spusese medicul. Nu-i păsa de ce se întâmplase cu doi ani 
în urmă. Nu se va lăsa pradă panicii. 

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/01/In-rosu-martian-christopher-swiedler-aventura-si-mister-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/04/jurnal-de-lectura-in-rosu-martian.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/11/jurnal-de-lectura-lupii-ghetii.pdf
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/273065727776853
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/273065727776853
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Vânătorii de comori

SĂ VÂNEZI COMORI ESTE… 
EXTRAORDINAR!

Bick, Beck, Tommy și Storm – copiii familiei 
Kidd – au crescut călătorind în jurul lumii, 
făcând scufundări la mare adâncime și 
ajutându-i pe părinţii lor, doi vânători de 
comori celebri, să scoată la suprafaţă monede și 
lingouri de aur, bijuterii, arme și alte obiecte 
nepreţuite aflate pe epavele scufundate, de 
secole, în ocean. După ce soţii Kidd dispar în 
împrejurări care ridică multe semne de 
întrebare, cei patru fraţi se trezesc în căutarea 
celei mai însemnate comori din viaţa lor.
De acum trebuie să lupte împreună împotriva 
unor piraţi foarte periculoși și a unui rival fără 
scrupule, ghidaţi de niște indicii criptice care îi 
vor ajuta să dezlege misterul celor întâmplate 
cu părinţii lor.

CHRIS GRABENSTEIN, 
JAMES PATTERSON 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

VEZI TOATĂ SERIA JURNAL DE LECTURĂ

Bestseller  
naţional şi 

internaţional

CHRIS GRABENSTEIN,  
autor de bestsellere New 
York Times și coautor, 
alături de James 
Patterson, a numeroase 
cărți de succes publicate 
și la Corint Junior. 

JAMES PATTERSON este autorul internațional #1 de cărți 
pentru copii, fiind considerat cel mai de încredere 
povestitor. Editura Corint Junior este singura din lume care 
a tradus și publicat toate cărțile sale pentru copii. Cărțile 
lui s-au vândut până acum în peste 300 de milioane de 
exemplare în toată lumea, ceea ce-l poziționează în topul 
celor mai bine vânduţi autori din toate timpurile. 

CĂRȚILE AUTORULUI CĂRȚILE AUTORULUI

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/10/Vanatorii-de-comori-patterson-grabenstein-aventura-si-mister-carti-copii-editura-corint-junior-editie-noua.pdf 
https://corintjunior.ro/tag/vanatorii-de-comori/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/01/Orfanii-apelor-jurnal-de-lectura.pdf
https://corintjunior.ro/autor/james-patterson/
https://corintjunior.ro/autor/chris-grabenstein/


Cuibul dragonului

Rafi e un băiat fără seamăn. Are o claie de păr 
roșu și în ochii săi negri ca tăciunii există o 
licărire aparte. Nu simte nici răceala gheții, 
nici dogoarea focului. Ce-i drept, când doi 
străini ciudați reușesc să îl înfurie, unul dintre 
ei e aproape pârjolit de suflarea sa, semn că 
Rafi poartă „semnul dragonului“.
Destul pentru a atrage atenția unui personaj 
malefic, destul pentru a fi silit să plece 
într-o călătorie aventuroasă. Destul ca să 
afle că dragonii sunt feluriți, că au obiceiuri 
amuzante, precum colecționatul ceasurilor de 
buzunar. Destul ca însuși Rafi să își dea seama 
că este purtătorul unui secret de-a dreptul 
incendiar, care îi va ului pe cititori, până și  
pe cei care se consideră experți în aventurile  
cu dragoni.

„Un basm cu dragoni, o poveste de aventuri cu 
un final emoționant.”

Kirkus Reviews

„Prineas ne oferă o aventură fantastică populată 
cu personaje principale vii, o epopee antrenantă 
și un final neașteptat și satisfăcător.” 
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SARAH PRINEAS

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Tam mi-a zis odată că nu pricepe cum de reușesc să văd cu ochii mei plini de umbre. Și mai am și 
chipul ascuțit, zice Tam, și prea sălbatic. Și totuși locuiesc aici de când mă știu și ai fi zis că 
oamenii s-au obișnuit cu mine până acum. În ultimul timp, lumea mă privește într-un fel anume 
— de parcă lucrurile care mă deosebesc de ceilalți mă fac periculos sau rău. Treaba asta îl 
preocupă pe tata, iar îngrijorarea lui mă neliniștește și mai tare, până în punctul în care nu văd 
altă soluție decât s-o iau la deal, să urc până pe culmea biciuită de vânt și să stau de vorbă cu un 
dragon care nu mai e aici, apoi să mă întorc acasă după lăsarea întunericului, simțindu-mă 
aproape sălbăticit și cu o foame de lup.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Cuibul-dragonului-aventura-mister-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Malamander

» Un moooonstru marin care a cutremurat 
Eerie-on-Sea!
» Un loc fabulos, care colcăie de ciudați și 
mustește de secrete ce trebuie neapărat deslușite. 
» Eroi care citesc muuulte cărți dintr-o librărie... 
într-un mod cu totul și cu totul aparte. Nu ei 
aleg cărțile, ci cărțile îi aleg pe ei, cu ajutorul 
unei maimuțe mecanice. 

Totul sună provocator, nu-i așa?
Când în cămăruța lui Herbert Lemon apare 
Violet Parma, care este fugărită de un tip cu un 
cârlig în loc de mână, începe una dintre cele mai 
alerte povești scrise vreodată despre monștrii 
marini. Eroii își doresc să pună mâna pe o piatră 
cu proprietăți magice, care se află în posesia unui 
monstru marin, un malamander, ascuns în epava 
unei corăbii. 
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THOMAS TAYLOR

RĂSFOIEȘTE CARTEA VEZI VIDEO

Citește câteva rânduri
Mă rog, nu chiar nimic. Printre resturi, se vede un păianjen foarte surprins. Și o căciulă de lână, cu 
moț. Văd cum păianjenul se îndepărtează rapid și îmi doresc să pot pleca și eu cu el. Acum nu mai 
putem să ne uităm decât la căciulă. În mod clar, e căciula viu colorată pe care o purta fata. Dar 
nici urmă de fată. Cu o mișcare înceată, bine calculată, Bărbatul-Cange ia căciula cu vârful 
pironului. Se întoarce și mi-o arată, cu fața neagră de furie. Reușesc să găsesc curajul de a nu țipa 
în timp ce întind mâna și iau încetișor căciula.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/01/Malamander-Thomas-Taylor-Aventura-mister-carti-copii-editura-corint-junior-interior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tXSXgxRz-Vo
https://www.youtube.com/watch?v=tXSXgxRz-Vo


Ghidul unei dădace pentru 
vânătoarea de monștri

Cel mai urât coșmar al lui Kelly e pe cale să 
devină realitate! 
Tânăra de 13 ani are nevoie de bani pentru 
tabăra de vară, așa că trebuie sa renunțe la marea 
petrecere de Halloween pentru a lucra… ca 
dădacă. Profund dezamăgită, Kelly crede că 
moartea vieții ei sociale va fi cel mai cumplit 
coșmar al nopții. Dar Micul Jacob este răpit de 
acoliții Omului Negru, iar tânăra descoperă că 
îngrijirea unui copil înseamnă mult mai mult 
decât să-i dai gustări și să te uiți la filme pe 
Netflix în timp ce doarme, mai ales când ai de-a 
face cu tot soiul de creaturi supranaturale.
Cu ajutorul unei societăți secrete de dădace 
care le vin de hac monștrilor, Kelly luptă să-l 
recupereze pe Jacob înainte ca Omul Negru să-i 
transforme coșmarurile în realitate. 
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JOE BALLARINI

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Toți cred că Tammy vorbește în șoaptă pentru că este prea timidă, dar, de fapt, o face deoarece 
spune ceva amuzant și nu vrea să jignească pe cineva. Așa că, în timp ce toți o cred discretă și 
sfioasă, în realitate este o comediană dezlănțuită în corpul unui șoricel de 13 ani.
— Unde ți-e costumul, K-Ferg? m-a întrebat.
— Îl port deja. Se numește „disperare”
Am întins mâna în ghiozdan și am scos caietul pe care scria „FOND DE TABĂRĂ”. În interior se 
aflau numărătoarea de bani și o broșură colorată a Taberei Miskatonic. Imaginile cu cabane și cai 
m-au condus imediat spre un loc fericit.

VEZI VIDEODESCHIDE TRAILER NETFLIX

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghidul-unei-dadace-pentru-vanatoarea-de-monstri-Joe-Ballarini-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/11/jurnal-de-lectura-lupii-ghetii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MKR33fJ_yPw
https://www.youtube.com/watch?v=MKR33fJ_yPw


www.edituracorint.ro

Jefferson

 În afara colecțiilor, pentru cititorii de Aventură&Mister

Într-o frumoasă dimineață de toamnă, 
Jefferson, un arici tare de treabă, merge 
la salonul de coafură „Ciufulici-Ras-
tuns-frezat“ pentru a se aranja puțin. Dar 
vizita la frizerul său, domnul Edgar, îi va 
schimba viața. Acuzat pe nedrept de crimă, 
Jefferson pornește în aventura vieții sale, ca 
să dezlege un mister și ca să-și demonstreze 
nevinovăția.
Ajuns pe tărâmul „ființelor umane“, 
descoperă sensul prieteniei adevărate, află 
cum trebuie să se ferească de tot răul din 
lume, renunță la prejudecăți și îi inspiră pe 
cei din jurul său.
Un roman polițist alert, uneori dur, 
însă plin de umor, în care Jean-Claude 
Mourlevat, alegând forma unei alegorii în 
care personajele sunt animale, ne învață cum 
să fii un om bun.

Cartea a fost distinsă cu două premii literare 
foarte importante, la secțiunile de literatură 
pentru copii și tineret:Vârsta: 9+

13 x 20 cm / 224 pagini
Preț întreg: 29,90 lei  
Preț redus: 15,90 lei

JEAN-CLAUDE  
MOURVELAT

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT s-a născut în 1952 la Ambert, în 
Auvergne. A studiat la Strasbourg, Toulouse, Bonn şi Paris şi, timp de 
câţiva ani, a fost profesor de germană, înainte de a deveni actor şi 
regizor de teatru. Din 1997, s-a consacrat scrisului. A scris mai întâi 
povestiri, apoi primul său roman, La Balafre, publicat în 1998. De 
atunci, cărţile sale apar încontinuu, cu succes, aclamate de cititori şi 
de critică şi confirmate de premiile literare.

Prix Quais  
du Polar 2019, 

la Festivalul 
Internațional  

din Lyon,  
în Franța

Prix des  
Libraires  

du Québec,  
în Canada.

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Jefferson-arici-mourvelat-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Cele mai bune titluri 

Cei mai buni autori

Cele mai prestigioase premii literare din lume

Lecturi alese 
pentru cititorii din 
clasele V-VIII 



 

Cărți premiate, bestsellere elogiate de criticii 
literari și de cititori și pe care editura Corint 
Junior vi le propune în cea mai bună colecție 
de acest fel din România - Smart Age. 

Colecția Smart Age vă face cunoștință cu 
niște copii de vârsta voastră. Ca voi, ei încep 
să descopere lumea, își rezolvă problemele cu 

ajutorul familiei și al prietenilor, pornesc în 
călătorii aventuroase, depășesc momentele triste 
din viața lor și întotdeauna se distrează pe cinste!

Toți eroii acestor cărți minunate, Calypso, Al, 
Prez, Lemonade, Tobin, Arthur, Friedrich, 
Merci, Mason, Leo, Cedar,  Alex, Maddie, 
Ruth, Georgie, Mylo, cred cu tărie în puterea 
extraordinară a prieteniei. Pot fi și prietenii 
voștri într-o clipă, încă de la prima pagină. Ca 
să intrați în poveștile lor, aveți nevoie doar de 
puțină imaginație, și, fără îndoială, și de cele 
mai bune cărți! 

Lectură plăcută!

BENEFICII PENTRU PROFESORI
 Reducere de 47% la toate titlurile de interes pentru elevi, părinți și profesori 
 Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei
 O carte cadou, la fiecare 15 exemplare comandate
 Acord de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ și Editura Corint
  Cadrele didactice implicate în parteneriat cu Editura Corint vor beneficia de 

adeverințe de colaborare în scop didactic



JELEU. Cum am devenit 
superstar

Angelica (sau Jeleu, cum îi spun prietenii) este 
o fetiță de 11 ani, mai plinuță, care își ascunde 
adevărata identitate în spatele umorului și își 
păstrează gândurile „închise” într-un jurnal.
Are o personalitate expansivă și toată lumea 
o îndrăgește. Numai că Jeleu nu este atât de 
încrezătoare în ea pe cât dă impresia că este. 
Pentru prima oară, cineva își dă seama că ea 
joacă, în realitate, un rol: noul iubit al mamei 
sale, un cântăreț blând și empatic. Atenția 
pe care i-o oferă acesta o convinge pe fetiță 
să-i împărtășească poeziile pe care le scrie în 
carnețelul secret, iar el îi propune să participe 
la concursul de talente organizat de școala ei.
Se va încumeta Jeleu să dezvăluie ce se  
ascunde, de fapt, în spatele zâmbetului ei?  
Va găsi, oare, curajul de a le arăta celorlalți  
cine este ea cu adevărat?

 „O poveste captivantă, care are totul – familie, 
dureri ascunse și puterea poeziei.”

School Library Journal

 „Cotterill îi descrie pe Jeleu și pe prietenii 
ei cu multă iscusință, iar explorarea trăirilor 
interioare ale fetiței este realizată într-o 
manieră sensibilă și concludentă, prevestind 
victoria din final.”

Booklist

„ Jeleu este amuzantă și gălăgioasă, dar duce 
în spate povara unei dureri – aceea că este 
grăsuță. Cititorul o descoperă pe adevărata 
Jeleu prin prisma poeziilor ei și o îndrăgește pe 
măsură ce-i află suferința ascunsă cu grijă.

Read for Empathy Guide

JO COTTERILL
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JO COTTERILL scrie cărți și pentru copii, și pentru oameni mari. A 
publicat peste 20 de titluri, primind pentru unele numeroase premii 
literare. Lui Jo îi face plăcere să viziteze şcoli şi să vorbească despre 
cărţi şi despre citit. 

https://corintjunior.ro/magazin/stelele-de-la-picioarele-noastre/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/11/Jeleu_fragment.pdf


Lămâi, cărți și prieteni

Calypso locuiește doar cu tatăl ei, într-o casă 
nu tocmai bine întreținută. Este o casă cu 
lămâi, și fructe, și arbuști, fiindcă lămâile sunt 
pasiunea bizară a tatălui său. Calypso nu are 
prieteni, dar are trei biblioteci: una în care sunt 
păstrate cărțile mamei ei, răpusă de cancer; 
una a tatălui ei, în care sunt foarte multe 
enciclopedii și cărți despre lămâi; și o a treia, în 
care sunt cărțile ei preferate. Datorită pasiunii 
pentru lectură, își face o prietenă, Mae. Lămâi, 
cărți și prieteni este cartea prieteniei, din care 
veți afla că unii copii cresc fără părinți, că sunt 
copleșiți de treburi cotidiene.  
Lămâi, cărți și prieteni este despre emoții, 
sentimente, temeri. Dar este și despre bucuria 
cunoașterii, despre prietenie, familie, pasiuni, 
copilărie. Cu Lămâi, cărți și prieteni, chiar și 
dacă nu te afli într-o răscruce, înveți să mergi 
mai departe.
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JO COTTERILL

Duelul cititorilor de cursă lungă  -  
Lazăr vs. Caragiale

O confruntare pe baza bestsellerului 
Lămâi, cărți și prieteni, o carte citită, 

discutată și savurată de elevii din 
ambele licee.

Oxfordshire  
Book Award, 

Stockport Children’s 
Book Award și Tower 

Hamlets Book  
Award, 2017BESTSELLER  

CORINT JUNIOR

JURNAL DE LECTURĂ

RĂSFOIEȘTE CARTEA

BOOK RHAPSODY, DESPRE CARTE...

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/01/Jurnal-de-lectura-Lamai-carti-si-prieteni.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Lamai-carti-si-prieteni-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8vmh5wcQhXA


Ne vedem în Cosmos, 
prieteni!

Tot ce-și dorește Alex, un băiat de 11 ani, este 
să-și lanseze iPodul în spațiu. Cu o serie de 
înregistrări audio, el le va arăta altor forme 
de viață din spațiul cosmic cum este viața pe 
Pământ, pe Pământul său. Dar pentru un băiat 
a cărui familie pare să funcționeze din ce în ce 
mai puțin în limite normale, nu este ușor să se 
lupte cu marile întrebări. Din fericire, nu luptă 
singur, ci însoțit de Carl Sagan, câinele care 
poartă numele unui celebru astrofizician, care 
e și eroul său.
− De unde vin?
− Cine este acolo?
− Și, mai presus de toate,
− Cum pot fi curajos?
Hotărât să găsească răspunsurile, Alex pornește 
într-o călătorie memorabilă care-i va întoarce 
lumea cu susul în jos…

„Dureros și amuzant în același timp…  
Vocea puternică a lui Alex te face să-nțelegi 
ce înseamnă cu adevărat familia, prietenia și 
dăruirea.”

Publishers Weekly

„Cu cât Alex află mai multe despre familia sa, 
cu atât se întreabă ce este de fapt o familie… 
Vocea lui Alex mi-a rămas în minte. Dacă 
extratereștrii i-ar găsi vreodată iPodul de 
Aur, cu siguranță ar crede că pământenii sunt 
minunați.” 

The New York Times  
Book Review

„Un roman de debut dulce, emoționant, cu o 
structură strălucitoare, revigorantă.”

 Kirkus Review

JACK CHENG

JACK CHENG s-a născut la Shanghai, a crescut în Michigan și a trăit  
10 ani în Brooklyn, înainte de a se stabili la Detroit.  
Ne vedem în Cosmos, prieteni! este primul său roman pentru copii, 
care a avut un mare succes și a fost tradus în mai multe limbi.
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https://www.youtube.com/watch?v=twoUisOAdi8
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Ne-vedem-in-Cosmos-prieteni-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Lista lui Sputnik,  
cățelul extraterestru

Prez știe din proprie experiență că metoda cea 
mai bună de a ține evidența lucrurilor este să 
faci o listă. Când ajunge să locuiască undeva la 
țară, în viața lui apare Sputnik — un personaj 
despre care cu greu poți spune că e doar un pic 
ciudat. Mai întâi pentru că poate auzi ceea ce 
gândește Prez. Pe urmă, deși arată ca un câine, 
nu e, dar numai Prez știe asta. Și, apoi, pentru 
că se poate folosi după bunul său plac de 
legile spațiului și ale timpului. Sputnik este un 
extraterestru și are de îndeplinit o misiune: cu 
ajutorul lui Prez, trebuie să găsească 10 motive 
pentru care Pământul merită salvat de la o 
catastrofă. Exact cât e nevoie ca Prez să aibă 
parte de o vacanță de vară colosală, distractivă 
și palpitantă, fiindcă amândoi au de mers, 
împreună, într-o călătorie. Și de întocmit, 
astfel, lista lucrurilor care fac din lumea noastră 
un loc extraordinar.

FRANK COTTRELL BOYCE
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NONA RAPOTAN, DESPRE CARTE...RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Apoi, Sputnik lăsă jos, în fața lui, punga de cumpărături. Tatăl se uită înăuntru.
— Ce e aici? întrebă el. Oh! O pungă de făină, o
cutie de margarină, ciuperci… Păi toate astea erau
pe lista mea de cumpărături.
Se uită pe ușa frigiderului, acolo unde ar fi trebuit să fie lista de cumpărături. Nu era acolo; 
era lipită pe capacul cutiei de margarină.

https://www.youtube.com/watch?v=vcS6gZ3CQRM
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Lista-lui-Sputnik-catelul-extraterestru-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Adevărul despre marțieni

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.

„Prietenia lui Mylo cu Dibs este emoționantă 
și autentică, născută din pasiunea lor pentru 
benzi desenate și din faptul că petrec mult 
timp împreună. Pe măsură ce acești doi 
prieteni se implică în salvarea unor marțieni, 
Melissa Savage are grijă să nu se depărteze 
de lumea reală și de provocările terestre: cum 
să dai dovadă de mult curaj și să ai un nou 
început.“ 

Publishers Weekly

„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
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MELISSA SAVAGE

MELISSA SAVAGE este și scriitoare, și specialistă în terapia copilului și 
a familiei. Profesia și pasiunea sa pentru criptozoologie, adică știința 
care se ocupă cu descoperirea animalelor aparent dispărute sau a 
căror existență nu a fost dovedită, au determinat-o să scrie această 
carte și Eu și Tobin, în căutaea lui Bigfoot, care este o carte despre 
vindecarea sufletului unui copil rămas fără părinți. 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ ARTHUR, DESPRE CARTE...

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Adevarul-despre-martieni-Melissa-Savage-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/02/Jurnal-de-lectura-Adevarul-despre-martieni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zhzpu94Ssjo


MELISSA SAVAGE este și scriitoare, și specialistă în terapia copilului și 
a familiei. Profesia și pasiunea sa pentru criptozoologie, adică știința 
care se ocupă cu descoperirea animalelor aparent dispărute sau a 
căror existență nu a fost dovedită, au determinat-o să scrie această 
carte despre vindecarea sufletului unui copil rămas fără părinți. 

Eu și Tobin, în căutarea 
lui Bigfoot

Melissa Savage știe să învelească prudent, cu 
blândețe, subiecte delicate, greu de digerat de 
copii, greu de explicat și de abordat.
Limonade, personajul central, este numită 
astfel pentru că mama ei își dorea ca fetița 
să poată înfrunta orice problemă, să poată 
face față oricăror situații dificile, să vadă 
întotdeauna doar partea bună a lucrurilor, 
pe principiul „când viața îți dă lămâi, fă-ți o 
limonadă”.
O poveste amuzantă și duioasă deopotrivă, 
o prietenie cât o lecție de viață – prietenia 
dintre Limonade și Tobin – o rețetă din care 
copiii pot învăța cum să facă limonadă atunci 
când viața le oferă lămâi.

„Un entuziast elogiu adus criptozoologiei, 
prieteniei, familiei și artei de a ne reveni după 
o mare pierdere.“ 

Kirkus Reviews

MELISSA SAVAGE

Vârsta: 10+

13 x 20 cm / 352 pagini
Copertă: broşată cu clape 
Preț întreg: 30,50 lei / Preț redus: 16,00 lei

RĂSFOIEȘTE CARTEA

ASCULTĂ UN FRAGMENT LOREDANA, DESPRE CARTE...

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Eu-si-Tobin-in-cautarea-lui-Bigfoot-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://soundcloud.com/user-785995069/eu-si-tobin-in-cautarea-lui-big-foot-de-melissa-savage
https://www.youtube.com/watch?v=jxi2bjbPpVA


Câinele care a salvat 
lumea

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!

„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

„Încă o reușită marca Welford!  Scriitorul vine 
cu o excelentă carte de aventuri în care a 
injectat și știință. Se deplasează cu lejeritate 
de la întâmplări cu câini, de la ceea ce te face 
să tresari de emoție până la cum să păstrezi 
vie amintirea unei persoane dragi. Și, astfel, 
putem spune că a acoperit totul.“

The Times
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ROSS WELFORD

ROSS WELFORD este unul dintre cei mai apreciați autori britanici de 
literatură pentru copii. A avut un succes IMENS încă de la prima  
sa carte, Călătorie în timp în compania unui hamster, o poveste care 
te ajută să găsești răspuns  la întrebarea: Poți să schimbi trecutul fără 
ca, astfel, să pierzi ce este foarte important în prezent?
O altă carte semnată de același autor - Ce să nu faci dacă devii 
invizibil, un roman surprinzător despre o fată care devine invizibilă și, 
în acest proces, descoperă cine este ea cu adevărat.

RĂSFOIEȘTE CARTEA

POVESTEA DIN SPATELE CĂRȚII

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cainele-care-a-salvat-lumea-ross-welford-smargage-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aECH-1zQl7c
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Călătorie în timp în 
compania unui hamster

De ziua sa, când face 12 ani, Albert Einstein 
Hawking Chaudhury, un puști din Anglia, 
primește un hamster (numit Alan Shearer, ca 
marele fotbalist) și o scrisoare lăsată de tatăl său, 
mort cu patru ani înainte. E trimis să meargă 
în pivnița fostei lor locuințe și să ia de acolo o 
mașină a timpului. Al trebuie să călătorească în 
timp, în 1984, și să manipuleze puțin istoria, 
astfel încât întâmplările care au dus la moartea 
tatălui său să nu se mai petreacă. O misiune 
care se lasă cu un șir de pozne, de aventuri și 
de răsturnări de situații, pe de o parte, și cu o 
mulțime de învățăminte despre familie, durere, 
prietenie și timp, pe de altă parte. Poți să 
schimbi trecutul fără ca, astfel, să pierzi ce este 
foarte important în prezent? 

„Amănuntele care amintesc de poveștile clasice 
despre călătoriile în timp îi vor fascina pe unii 
cititori; cei care caută și o poveste plină de 
suspans exact asta vor găsi, și chiar mai mult.”

Kirkus Reviews

ROSS WELFORD

Awesome  
Book Award, 2017

Finalist Blue Peter 
Book Award, 

 2017

RĂSFOIEȘTE CARTEA

JURNAL DE LECTURĂ IOANA, COLEGIUL I.L.CARAGIALE, 
DESPRE CARTE...

Citește câteva rânduri
Dar o mașină a timpului nu văd nicăieri. Sau cel puțin nu una care să semene cu ce‑mi închipui 
eu că trebuie să fie o mașină de călătorit înapoi în timp. Așa că mă uit întrebător la ligheanul de 
tablă de pe birou și la conținutul lui.
Nu are cum, îmi zic. Nu are cum să fie asta mașinăria tatei. Însă mă înșel. Chiar ea este. Și știți 
care e culmea? Mașina funcționează!

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Calatorie-in-timp-compania-unui-hamster-ross-welford-smartage-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2022/03/Jurnal-de-lectura-Calatorie-in-timp-in-compania-unui-hamster.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3qsaylqacMY


Ce să nu faci dacă  
devii invizibil

Un roman excepțional, și foarte amuzant, despre 
o fată care – dispărând – ți se va lipi de suflet 
pentru totdeauna…
Ethel, de 12 ani, combină niște ierburi ciudate 
cumpărate de pe net cu o ședință de ultraviolete. 
Dorea să scape de coșuri, nu să devină 
invizibilă… 
La început e terifiant – și incitant, firește –, apoi 
efectele nu mai sunt cine știe ce, dar Ethel se 
trezește implicată într-o aventură care îți taie 
respirația. Ethel luptă din răsputeri să nu se vadă 
că este… invizibilă și, totodată, să deslușească cel 
mai mare secret dintre toate secretele: cine este 
ea cu adevărat.

„Precumpănitor amuzant, precumpănitor 
plauzibil.“ 

Kirkus Reviews

ROSS WELFORD 
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ÎNTÂLNIRE CU ELEVII  
COLEGIULUI I.L. CARAGIALERĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
Tata a dispărut când eram mică. Nu era un caz de dispariţie care să implice poliţia sau ceva de 
genul. Nu era niciun mister. El doar „a plecat de la faţa locului“ și s‑a dat de urma lui recent în 
Australia, după spusele lui Buni.
Ultima oară când am discutat despre el a fost acum câteva săptămâni.
Eu și Buni luam mereu ceaiul când veneam de la școală, în fiecare zi, de la vârsta de șapte ani. 
Ştiu: majoritatea copiilor de șapte ani beau suc sau lapte, dar nu și eu. Ceai și prăjituri sau 
biscuiţi.

https://www.youtube.com/watch?v=Ih-ev49Hj5s
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/08/Ce-sa-nu-faci-daca-devii-invizibil.pdf


Maddie Little și formula 
prieteniei

Madeline 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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ERIN TEAGAN

ERIN TEAGAN își dorea încă din liceu să devină scriitoare. Dar mai 
întâi a făcut studii universitare de tehnologie și biochimie și a lucrat în 
diverse laboratoare de cercetare. Maddie Little și formula prieteniei a 
obținut o mult râvnită stea din partea site-ului Kirkus Reviews, care nu 
se înșală niciodată asupra valorii cărților pe care le recenzează. Este și 
autoarea seriei Luciana și a romanului pentru copii Survivor Girl (2019).
Locuiește în Virginia, împreună cu familia sa, din care mai fac parte un 
cățel și un iepure.

RĂSFOIEȘTE CARTEA POVESTEA DIN SPATELE CĂRȚII

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Maddy-little-formula-prieteniei-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M32AhUskmR8


Vârsta: 10+

13 x 20 cm / 256 pagini
Copertă: broşată cu clape 
Preț întreg: 32,90 lei / Preț redus: 17,50 lei

Friedrich, marele detectiv

Friedrich visează să devină detectiv. Are toate 
datele: cultură generală, spirit de observație, 
o minte ascuțită și pătrunzătoare. Are și un 
model, pe eroul celebrei cărți scrise de Erich 
Kästner, Emil și detectivii. Doar vremurile nu 
sunt potrivite: în Germania tocmai venise la 
putere Hitler, înspăimântându-i pe unii dintre 
germani și sucindu-le mințile altora. Când 
Friedrich și prietenii săi foarte buni, Viktoria și 
Albert, primesc misiunea de a urmări un spion, 
copiii sunt convinși că vor trăi o aventură în care 
vor dezlega cel puțin un mister. Însă jocul de-a 
detectivii se transformă într-un coșmar, fiindcă 
așa-zisul spion este chiar unul dintre prietenii 
lui Friedrich, scriitorul Erich Kästner, pe care 
naziștii îl urăsc. Lumea lui Friedrich, și nu doar 
a lui, în care prietenia, loialitatea și curajul 
sunt valorile esențiale, începe să se destrame, 
îndreptându-se către un deznodământ nedorit.

PHILIP KERR

PHILIP KERR a studiat dreptul și filozofia la Birmingham, deși ar fi vrut 
să urmeze literele. Romanele detectivistice, mai ales cele din
seria Berlin Noir, i-au adus faima de scriitor. A scris și literatură fantasy, 
precum seria Copiii lămpii fermecate, apărută la Corint Junior. Philip 
Kerr a primit în 2009 unul dintre cele mai importante premii literare 
din lume, Premio RBA de Novela Policiaca, acordat autorilor de 
romane polițiste. 

RĂSFOIEȘTE CARTEA

ILINCA, DESPRE CARTE... Nona Rapotan și invitații: Selma Iusuf,  
Cătălin Striblea, Dan Antonescu şi Cătălin Strat.

LANSAREA CĂRȚII

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Friedrich-marele-detectiv-kerr-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6xAx7ILCQg
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/2313769088635239


Vârsta: 10+

13 x 20 cm / 384 pagini
Copertă: broşată cu clape 
Preț întreg: 38,50 lei / Preț redus: 20,50 lei

Păsările dintr-o bună zi

CHARLIE NU VREA SĂ SE ÎNTÂMPLE 
NIMIC COMPLICAT ȘI NEPREVĂZUT  
ÎN VIAȚA SA.

Camera lui Charlie e curată, caietele și creioa-
nele sale stau aliniate frumos, iar el se simte bine 
și în siguranță urmându-și neabătut obiceiurile.

Dar această viață perfect organizată este dată 
peste cap de când tatăl lui Charlie, reporter de 
război, s-a întors rănit din Afghanistan. Când 
doctorii decid că tatăl său trebuie mutat într-un 
spital din Virginia, Charlie, care este pasionat de 
păsări, acceptă să plece într-o lungă și solicitantă 
călătorie. Urăște călătoriile, dar știe că uneori e 
mai bine să zbori alături de stol, chiar când stolul 
său e format din frații săi gemeni, obraznici și 
agitați, o soră mai mare, adolescentă, care e tot 
timpul cu ochii după băieți, și, apărută ca din 
senin, o ciudată care poartă o perucă liliachie. 

Păsările dintr-o bună zi e un roman pentru 
copii și nu numai. Scris extraordinar, în parte 
ca o relatare a unei călătorii în compania unor 
țicniți, în parte ca un bildungsroman (roman 
al formării personalității, mai clar spus, ca la 
ora de română), este povestea unui copil care 
înțelege că stolul său este familia.

„Plin de speranță, autentic și surpinzător de 
seducător.“ 

Kirkus Reviews

„Oferindu-ne un amestec de suspans, mister, 
dramatism și umor, cartea lui Sally J. Pla 
surprinde și semnificația pro-priu-zisă, și pe 
cea simbolică a unei călătorii.“ 

Publishers Weekly

SALLY J. PLA

SALLY J. PLA a călătorit alături de familia sa aproape prin toate locurile 
prin care au trecut și eroii acestei cărți. După ce a studiat literatura la 
universitate, a lucrat în presă, iar apoi în învățământul public. Are trei 
băieți, un soț și un câine mare și blănos. Cu toții locuiesc în mijlocul 
unor livezi de lămâi din sudul Californiei. Mai multe despre cărțile ei pe 
site-ul: sallyjpla.com.

RĂSFOIEȘTE CARTEA

AMBASADORI CORINT JUNIOR:  
IOANA ȘI MARIA

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Pasarile-dintr-o-buna-zi-Smart-Age-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dX-qmZ6wTUg
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Adevărul lui Mason Buttle

Mason Buttle este ciudatul dintr-a șaptea. E 
înalt ca o prăjină, transpiră tot timpul și abia 
reușește să scrie și să citească, din cauză că e 
dislexic. Tipii duri din școală îl hărțuiesc fără 
milă, iar el nu se obosește să se apere. Însă nu 
hărțuiala îl necăjește cel mai mult, ci faptul 
că adevărul său, spus cu zgârcenie, dar cu 
toată sinceritatea, nu este înțeles și acceptat. 
Mason a fost martorul unui accident în care 
i-a murit un prieten, iar asta îl face din start 
suspect pentru toată lumea, mai puțin pentru 
Calvin Chumsky, un puști foc de deștept, dar 
neajutorat. Cei doi băieți se împrietenesc și se 
izolează în lumea lor. Însă alt accident, în care 
Calvin dispare fără urmă, îl face din nou ținta 
tuturor suspiciunilor. Cine va crede, în sfârșit, 
adevărul lui Mason Buttle?

„O poveste despre eliberare. Talentul lui 
Leslie Connor de a crea personaje complexe 
face din această carte o lectură obligatorie.“

Kirkus Reviews

LESLIE CONNOR

Finalist  
National Book 
 Award, 2018

Schindler Family  
Book Award,  

2019
ASCULTĂ FRAGMENT

RĂSFOIEȘTE CARTEA

Citește câteva rânduri
— Bine, spune ea. Fă‑te comod și mănâncă, Mason. A, și gândește‑te la câteva dintre lucrurile 
despre care vorbim mereu. Lasă‑ți mintea să zburde până departe. Când termini de mâncat, 
vreau să încerci ceva nou.
Mă așez pe singurul scaun rigid din SOORB. Nu de alta, dar îl pot usca ușor dacă transpir. Îmi 
derulez partea de sus a pachetului de prânz și mă întreb ce mi‑a pregătit domnișoara Blinny. Și 
dacă îmi pot lăsa mintea să zburde până departe. După care mă gândesc că mintea mea nu 
poate fi îngrădită. Poate că ar trebui să încep de aici.

https://soundcloud.com/user-785995069/adevarul-lui-mason-buttle-de-leslie-connor
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Adevarul-lui-Mason-Buttle-Leslie-Connor-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Șapte lucruri importante

Orbit de furie, Arthur Owens, de 13 ani, orfan 
de tată, săvârșește o faptă pentru care merită să 
fie trimis într-o școală de corecție. Însă tocmai 
victima sa, domnul Hampton, îi oferă șansa 
de a se îndrepta și de a descoperi șapte lucruri 
foarte importante despre căință, iertare și 
bunătate.
Arthur, care e un copil bun, e „condamnat“ să 
muncească în folosul victimei. Primește o listă 
cu șapte lucruri foarte importante, și anume 
sticle, folie, carton ondulat, bucăți de lemn, 
becuri, cutii de cafea și cioburi de oglindă, 
pe care trebuie să le adune din coșurile de 
gunoi. Sunt deșeuri, dar domnul Hampton 
le consideră lucruri foarte importante pentru 
opera sa de artă și, desigur, pentru drumul 
către împăcarea cu sine a lui Arthur.

„O carte care iradiază, la fel ca opera de artă 
care a inspirat-o.“

Kirkus Reviews

SHELLEY PEARSALL
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TRADUCĂTORUL, DESPRE CARTE...

RĂSFOIEȘTE CARTEA

AMBASADORII CORINT RECOMANDĂ

Citește câteva rânduri
După accidentul tatălui său, își făcuse griji luni întregi în legătură cu viitorul. Se temea constant 
pentru mama și pentru Barbara. Apoi, după ce aruncase cu cărămida, începuse să se teamă că e 
un puști rău care va da mereu de belele, ca tatăl său. Era o oglindă mare plină de ghinion care îi 
atârna peste cap în fiecare zi.
Iar acum o sfărâmase într‑un milion de bucățele.
Acesta era AL TREILEA CEL MAI IMPORTANT LUCRU.

https://www.youtube.com/watch?v=0f8rcWEVeOo
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/08/fragment-sapte_lucruri_importante.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oJW0m8dcpLQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33UTJ9VjNfJWbBCaLvVfwu3o5RRmlISNjH-TzqzbOJxqjHq-cSvNt0QEM


Vârsta: 9+

13 x 20 cm / 320 pagini
Copertă: broşată cu clape 
Preț întreg: 29,90 lei / Preț redus: 15,90 lei

Merci Suárez pornește 
într-o nouă cursă

Merci Suárez merge la o școală scumpă, unde 
nu e decât o bursieră. Familia sa, de cubanezi 
din America, extinsă pe trei generații, e destul de 
nevoiașă. În plus, bunicul suferă de Alzheimer.
La școală, Merci trebuie să facă față șicanelor 
unei fete răzgâiate care îi înscenează o abatere de 
la disciplina strictă a instituției de învățământ. 
Totuși, firea sa prietenoasă și optimistă o ajută să 
treacă peste toate provocările și acasă, și la școală, 
și să „schimbe vitezele“, ca la bicicletă, pentru a 
porni într-o nouă cursă, cea a maturizării.

„Medina scrie autentic, emoționant, cu mult 
umor… O poveste extraordinară și profund 
tulburătoare.“ 

Kirkus Reviews

MEG MEDINA

MEG MEDINA a primit următoarele premii: Pura Belpré Author Award, 
Ezra Jack Keats New Writer Award și, pentru Merci Suárez pornește 
într-o nouă cursă, Newbery Medal, unul dintre cele mai prestigioase 
premii literare americane decernate cărților de literatură pentru copii.

RECENZIE BOOK RHAPSODYRĂSFOIEȘTE CARTEA

https://www.youtube.com/watch?v=Oot-Qs2Zj0g
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/01/Merci-Suarez-porneste-intr-o-noua-cursa-carti-copii-editura-corint-junior-1.pdf
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Ethan cel care am fost

O poveste captivantă, care nu-și deslușește 
intriga decât în ultima pagină.
Despre prietenie, iertare și speranță.
Ethan avea o viață plină de sens la Boston: toată 
ziua pe skateboard, fan al echipei de baseball 
Red Sox, tovarășul de nădejde al fratelui său 
mai mare, Roddie. Totdeauna vesel, totdeauna 
dispus să accepte o provocare și totdeauna gata 
să pornească într-o aventură alături de prietena 
lui cea mai bună, Kacey.
Dar asta a fost înainte. Acum, tot ce-și dorește 
Ethan e ca o anumită întâmplare să nu se 
fi petrecut niciodată. Kacey nu ar fi avut 
accidentul, familia lui nu s-ar fi mutat în 
Georgia, iar el nu ar fi fost chinuit de amintiri 
dureroase și de un necruțător sentiment de 
vinovăție. Ultimul lucru la care se așteaptă e să 
se împrietenească din nou cu cineva. Are nevoie 
de o a doua șansă, iar aceasta îi este oferită de 
Coralee, o fată isteață, care are ea însăși secrete. 
Amândoi, avându-i în preajmă pe cei dragi lor, 
vor trece testul încrederii, fiindcă ceea ce își 
ascund, deși le pune viața în pericol, îi și apropie. 

„Ali Standish abordează cu îndrăzneală 
teme dificile în această emoționantă poveste 
despre maturizare, precum moartea, 
vinovăția și iertarea. Cititorii vor fi pur și 
simplu fascinați văzând cum Ethan, cei 
din familia sa și alte personaje foarte bine 
construite se vor confrunta cu realitățile 
sumbre ale vieții.“ 

Publishers Weekly

ALI STANDISH

ALI STANDISH a absolvit cursuri prestigioase de scriere literară pentru 
copii (masterat în bele-arte, la Hollins University, masterat în literatură 
pentru copii, la Universitatea din Cambridge).
Ethan, cel care am fost, romanul său de debut, a primit numeroase 
premii și nominalizări: Bank Street Best Book of the Year, Children’s Book 
Review Best Book of the Year, Okra Pick (Southern Independent 
Booksellers Alliance), Indie Introduce Pick, Indie Next Pick, Goodreads 
Choice Award, Carnegie Medal, Southern Book Prize, Georgia Children’s 
Book Award, North Carolina Young People’s Literature Award.

RĂSFOIEȘTE CARTEA

AMIRA, DESPRE CARTE...

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/05/Ethan-cel-care-am-fost-Ali-Standish-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3JKCBRg0dSc
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Povestea norocoasei Ruth

Ruthie Mizrahi este supranumită Domnișoara 
Șotron, Regina din Queens, atât de bună este 
la acest joc pentru fete. Familia sa e refugiată 
de puțin timp din Cuba, iar Ruthie are de 
învățat multe despre limba, obiceiurile și 
cultura noii sale patrii, America. Un accident 
de automobile 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 se simte 
mai puțin singură, mai puțin abandonată și 
găsește forța de a-și vindeca trupul și sufletul, 
redevenind astfel Domnișoara Șotron, Regina 
din Queens.

„Profesoară de antropologie culturală 
și poetă, autoarea și-a construit cartea 
inspirându-se dintr-o experiență personală 
din copilărie, astfel încât nu e deloc 
surprinzător că povestea lui Ruthie sună atât 
de autentic. Tonul cărții este liric și bogat 
în nuanțe, amănuntele culturale (etnice, 
religioase și sociale) se întrepătrund, iar 
povestea în sine este foarte captivantă. O 
puternică și deosebit de elocventă evocare a 
luptei pe care fiica unor emigranți o dă pentru 
a se reface după un accident și pentru a se 
simți ca acasă în noua sa patrie.“ 

Kirkus Reviews

RUTH BEHAR

RUTH BEHAR este cunoscută și apreciată în lumea literară pentru 
volumele sale de poezie, memorii și relatări de călătorie. S-a născut  
în Cuba, la Havana, și a crescut la New York. În 2018 a primit Pura 
Belpré Award, premiu care se acordă scriitorilor care reușesc să redea 
magistral subiecte latino în literatura pentru copii și tineret. Este 
profesoară de antropologie la University of Michigan și locuiește în 
Ann Arbor.

RĂSFOIEȘTE CARTEA

POVESTEA DIN SPATELE CĂRȚII

https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/03/Povestea-norocoasei-Ruth-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RMMXCq458SI


Supermiraculoasa călătorie 
a lui Freddie Yates

Lui Freddie Yates îi plac faptele. Și imediat 
ce descoperă că tatăl său biologic este încă 
în viaţă, pornește în căutarea lui, urmărind 
indiciile. Împreună cu doi prieteni, Freddie 
Yates începe o aventură super amuzantă și 
încântătoare, într-o vacanță de vară, presărată 
cu câteva minuni pe parcurs. După un șir de 
evenimente ciudate – un concurs de mâncat 
ceapă, câteva costume de supererou și câţiva 
hoţi de antichităţi foarte furioși – băiatul 
descoperă că nu toate lucrurile pot fi explicate, 
iar uneori ceea ce cauţi aveai deja.

„Miracole se pot întâmpla, sau nu, deși 
coincidențe există, dar ce contează până la 
urmă e că povestea asta care te face să râzi 
în hohote este emoționantă, și este despre 
familii de tot felul.” 

The Sunday Times, care a declarat‑o 
Children’s Book of the Week

„Această poveste foarte amuzantă și 
neobișnuită despre Freddie cel iubitor de 
fapte, care călătorește împreună cu cei mai 
buni prieteni ai săi, Ben și Charlie, de la 
Andover în Țara Galilor, în căutarea tatălui său 
biologic, este înțesată de escapade care te 
fac să te prăpădești de râs.” 

The Times

JENNY PEARSON

JENNY PEARSON este profesor de meserie și a fost premiată cu șase 
căni, un magnet de frigider, o placă de pus pe perete și multe felicitări 
pentru rolul ei de Cel Mai Bun Profesor din Lume. Când nu este extrem de 
ocupată să fie sursa de inspirație a clasei, cea mai mare dorință a ei ar fi 
să se relaxeze împreună cu cei doi băieți ai ei. Însă nu poate, pentru că ei 
o consideră un cadru uman de cățărat. Supermiraculoasa călătorie a lui 
Freddie Yates este cartea ei de debut, care a fost foarte bine primită de 
public și este în curs de publicare în mai multe limbi. Autoarea pregătește 
alte două cărți, care vor fi publicate în limba română de Corint Junior.
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https://www.youtube.com/watch?v=C1Meu5CBbo8
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/11/Supermiraculoasa-calatorie-a-lui-Freddie-Yates.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/07/Super-miraculoasa-calatorie-a-lui-Freddie-Yates-Sally-J-Pla-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf


Strălucește!

Strălucește! ar putea fi lozinca eroinei lui 
Piper – Nellie Dumont Frissé: astronaut, 
astronom și prezentatoare a unei emisiuni TV 
–, însă fetița, la cei 12 ani ai săi, știe adevărul: 
unii oameni sunt născuți să strălucească, iar 
ea nu se numără printre aceștia. Asta nu i-a 
fost niciodată mai limpede decât acum, când 
noua slujbă a tatălui său i-a adus pe amândoi 
la școala privată de elită Chumley, unde 
fiecare pare să exceleze la ceva și unde Piper cu 
siguranță nu se poate integra. Când un elev 
misterios anunță un nou mare premiu, întreaga 
școală se dă peste cap pentru a-l obține. 
Piper nu are nicio șansă! Decât dacă… Oare 
Piper este pregătită să iasă în cele din urmă la 
lumină? Poate găsi oare o metodă de a rămâne 
ea însăși, dar SĂ STRĂLUCEASCĂ? Plină 
de umor, de miez, de știință, de posibilități 
nenumărate și de mari întrebări, Strălucește! 
este o poveste despre a-ți găsi locul în Univers 
– o poveste despre a-ți da seama cine ești și 
cine vrei să fii.

„Această poveste încurajatoare despre 
descoperirea de sine celebrează prietenia, 
bunătatea și împlinirea potențialului.“ 

Publishers Weekly

J.J. & CHRIS  
GRABENSTEIN

J.J. & CHRIS GRABENSTEIN sunt o echipă de scriitori soț și soție. 
J.J. este arma secretă și de cursă lungă a lui Chris: îi citește și 
îi editează toate cărțile înainte ca oricine altcineva să le vadă. 
Strălucește! este debutul ei în calitate de coautor. Chris este unul 
dintre cei mai vânduți și mai premiați autori, multe dintre cărțile sale 
fiind bestselleruri New York Times, dar și coautorul, alături de James 
Patterson, a numeroase cărți extrem de captivante și distractive, 
precum Pisici vs. Câini sau seria MAX EINSTEIN, toate apărute în 
traducere la Corint Junior. 
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https://corintjunior.ro/magazin/straluceste/
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/10/ghid_de_lectura_straluceste.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bHt44c6Xhvk&t=10s
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/05/Straluceste-JJ-Chris-Grabenstein-carti-copii-smart-age-editura-corint-junior.pdf 


Stanley va fi bine, 
probabil

Stanley se simte bine cu revistele sale de benzi 
desenate, despre care știe un milion de chestii. 
Ce se întâmplă în jurul său, mai ales în haosul 
la școală, îi creează stări de panică, fiindcă este 
mult prea sensibil din punct de vedere senzorial. 
Dar Stanley își găsește alinarea inventându-și 
propriul supererou, pe John Lockdown, și își 
propune să participe la Trivia Quest, o căutare 
de indicii în centrul orașului San Diego.
O carte amuzantă și emoționantă, marca Sally 
J. Pla, despre un copil care descoperă forța de 
a-și învinge temerile și care probabil va fi bine.

„Puneți și această carte pe lista tot mai 
mare a cărților despre copiii a căror minte 
funcționează diferit.“

Kirkus Reviews

SALLY J. PLA

SALLY J. PLA știe ce înseamnă să te temi de aproape orice și să alegi să 
nu vorbești și să stai mereu singur. În copilăria era descrisă ca fiind prea 
sensibilă, prea timidă și prea tăcută. Sally spune că această carte este 
cadoul ei din toată inima tuturor copiilor diferiți, puși în situații dificile, 
târâți în călătorii pe care nu le doresc. Este o carte despre acceptarea de 
sine și despre a învăța cum să te simți mai bine în mediul din jur. Are umor, 
suflet și păsări... multe păsări.  
Premii: NEW YORK PUBLIC LIBRARY, BEST KIDS BOOK OF 2018, KIRKUS 
BEST BOOK OF 2018, BANK STREET BEST CHILDREN’S BOOK OF 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=-vBi8qY4noc
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2020/10/Stanley-va-fi-bine-probabil-Smart-Age-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2019/10/Jurnal-de-lectura-Stanley.pdf


Stelele de la  
picioarele noastre

Este Ajunul Crăciunului în Harlem, dar Lolly 
Rachpaul, în vârstă de 12 ani, și mama lui nu 
se pregătesc de sărbătoare. Durerea provocată 
de uciderea fratelui mai mare al băiatului într-o 
răfuială dintre găștile de cartier este încă prea 
proaspătă. Când Yvonne, iubita mamei sale, 
îi dăruiește doi saci imenși plini cu cărămizi 
Lego, Lolly simte că viața lui capătă sens. Dacă 
până atunci băiatul urmase cu rigurozitate 
instrucțiunile de asamblare de pe cutie, acum 
se vede silit să își pună mintea la contribuție 
și să dea frâu liber imaginației. Hărțuit, bătut 
și jefuit de doi dintre derbedeii cartierului, 
puștiul se refugiază în lumea fantastică a 
construcțiilor Lego și începe să își construiască 
propriul oraș. Proiectul nu e simplu, și, pe 
neașteptate, singuraticul Lolly capătă un 
nedorit tovarăș de muncă. Experiența e 
năucitoare, dar, încetul cu încetul, băiatul 
învață ce înseamnă prietenia și toleranța.
În romanul său de debut, Stelele de la 
picioarele noastre, David Barclay Moore 
izbutește să creioneze portretul deopotrivă 
emoționant și credibil al unui copil care 
înfruntă provocările adolescenței, durerea și 
violența într-un mod cu totul original.

„Povestea potrivită, la momentul potrivit […] 
Aceasta nu este o narațiune, ci o experiență în 
sine. Este romanul pe care îl așteptam.“

The New York Times

DAVID BARCLAY  
MOORE

DAVID BARCLAY MOORE s-a născut și a crescut în Missouri.  
Volumul Stelele de la picioarele noastre reprezintă romanul său de 
debut și a fost recompensat cu numeroase distincții, printre care: 
Coretta Scott King Award, 2018, Publisher’s Weekly Best Book of the 
Year, Kirkus Reviews Best Book of the Year sau A Shelf Awareness 
Best Book of the Year. David locuiește, lucrează și explorează în 
Brooklyn, New York.
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https://corintjunior.ro/magazin/stelele-de-la-picioarele-noastre/
https://www.facebook.com/corint.junior.9/videos/305180784443209
https://corintjunior.ro/wp-content/uploads/2021/04/Stelele-de-la-picioarele-noastre-David-Barclay-Moore-SmartAge-carti-copii-editura-corint-junior.pdf
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