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CARTEA BOBOCULUI DE GRĂDINIŢĂ
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de MIHAELA FLUERAȘ
978-973-8209-36-7
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Cartea Bobocului de Grădiniță oferă  nerilor studioși posibilitatea de a învăța 
în  mp ce se joacă, integrând cunoș  nțe și elemente de cunoaștere specifi ce 
diferitelor discipline într-un proiect de învățare deopotrivă coerent, instruc  v 
și recrea  v.

FORME ȘI CULORI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-29-9
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

De la ustensilele necesare – pensule, acuarele, creioane, ulei, vopsele, caietul de 
desen, șevalet, s  clă, perete, lemn, suprafață –, tehnicile de pictură u  le – punc-
tul, linia, pata de culoare, geometrie pe hâr  e și în spațiu – și până la principale-
le culori și reprezentarea lor în natură și în viața de zi cu zi – copiii sunt cooptați 
într-un fascinant carusel al artei, formelor și culorilor.

ABC CU ANIMALE
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-26-8
32 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Copiii sunt chemați să descopere și să iubească animalele într-un spațiu priete-
nos, al literelor, al imaginilor și al cuvintelor cu tâlc. As  el, amicii lor cei mai buni 
așteaptă jucăuși să fi e colorați de către prichindei.

MICUL GEOGRAF
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-35-0
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Meridiane, paralele, orașe, ape, oceane, con  nente, munți și principalele pro-
vincii româneș   – Basarabia, Moldova, Muntenia, Transilvania – într-un cuvânt, 
spectacolul unic al vieții geografi ce, explicat pas cu pas, pe înțelesul celor mici, 
cu coordonatele necesare, într-un limbaj vesel și bogat în informații.

LUNILE ȘI ANOTIMPURILE
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-30-5
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Un joc inedit al cuvintelor, imaginilor, emoțiilor și rimelor vesele, în care copiii sunt 
ghidați în lumea fermecată compusă din ano  mpuri dis  ncte și lunile anului. Cei 
micuți învață ce se întâmplă în fi ecare lună a anului și în fi ecare ano  mp, cum trebuie 
ei să înțeleagă schimbarea vremii și ce au de întreprins pe parcursul întregului an. CEL MAI MIC PIETON

COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-33-6
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Versurile jucăușe și cu multe informații u  le îi învață prietenos spectacolul zilnic 
al circulației ru  ere – pietoni, călători, pasageri, troleibuze, autobuze, bicicliș  , 
mașini, semafoare, polițist – și cum micul pieton poate ajunge în siguranță la 
școală și la joacă, evitând pericolele străzii. 

JOCUL TIMPULUI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-28-2
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei
Copiii sunt invitați, în joacă, să învețe cu ușurință ce reprezintă și cât de prețioase 
sunt ora, minutul, secunda, ziua, noaptea, săptămâna, fi ecare zi a săptămânii, 
luna și anul. Și, mai ales, cum să-și organizeze ac  vitățile proprii și să înțeleagă 
semnifi cația noțiunii  mpului în viața lor. Totul în rime vesele, cu multe informații 
noi și desene de colorat.

1, 2, 3 PENTRU PRICHINDEI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-27-5
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Îi învățăm aici pe copii să descopere lumea pornind de la lucruri  simple, care se 
află la îndemâna lor, precum imaginația și cuvintele bine ticluite. Îi ghidăm și în 
lumea cifrelor de la 1 la 10 și a operațiilor elementare, într-un mod informativ, 
creativ și relaxant.

MICUL EXPLORATOR
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-34-3
16 pagini, format 11x16 cm, preţ 2 lei

Țări, ape, popoare, continente, Soare, Lună, Pământ, poli, animale, păsări, 
peșteri și orașe – într-un cuvânt, spectacolul unic al vieții geografice, explicat pas 
cu pas, pe înțelesul celor mici, într-un limbaj vesel și bogat în informații.

Colecţia BIBLIOTECA GRĂDINIŢEI Cărţi de acti vităţi (versuri și colorat) pentru grădiniţă și pentru clasa zero



CARTEA BOBOCULUI ȘCOLAR
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de MIHAELA FLUERAȘ
978-973-8209-37-4
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cartea Bobocului Școlar oferă  nerilor studioși posibilitatea de a învăța în  mp 
ce se joacă, integrând cunoș  nțe și elemente de cunoaștere specifi ce diferitelor 
discipline într-un proiect de învățare deopotrivă coerent, instruc  v și recrea  v.

ZOOLOGIA ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-14-5
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțe specifi ce zoologiei sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii 
simple, agreabile, în care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același 
 mp, copiii sunt invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare și con-

turare a desenelor.

ABECEDAR ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RĂZVAN BUCUR
978-973-8209-11-4
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Literele alfabetului sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii simple, agrea-
bile, în care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același  mp, copiii sunt 
invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare, conturare a desenelor 
și de scriere a literelor învățate, pe grila de prac  că.

ȘTIINŢELE NATURII ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-19-0
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțele specifi ce ș  ințelor naturii, adaptate la nivelul de înțelegere a co-
piilor, sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii simple, agreabile, în care 
cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același  mp, copiii sunt invitați să își 
fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare.

ARITMETICA ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RĂZVAN BUCUR
978-973-8209-12-1
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cifrele de la 1 la 10, precum și operațiile elementare sunt învățate în joacă, pe 
nesimțite, prin poezii simple, agreabile, în care cuvintele relevante sunt subli-
niate în text. În același  mp, copiii sunt invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin 
ac  vități de colorare și conturare a desenelor.  

MEȘTER MARE LA CULOARE
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-18-3
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțe specifi ce educației plas  ce sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin 
poezii simple, agreabile, în care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În ace-
lași  mp, copiii sunt invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare și 
conturare a desenelor.

GEOGRAFIA ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de ROKO ADVERTISING
978-973-8209-15-2
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțe specifi ce geografi ei sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii 
simple, agreabile, în care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același 
 mp, copiii sunt invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare și con-

turare a desenelor.

PIETONUL CEL MIC ȘI VOINIC
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-20-6
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțele specifi ce circulației pe drumurile publice, adaptate la nivelul de înțe-
le gere a copiilor, sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii simple, agreabile, în 
care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același  mp, copiii sunt invitați să 
își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare și conturare a desenelor.

GRAMATICA ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RĂZVAN BUCUR
978-973-8209-13-8
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Ortogramele sunt învățate în joacă, pe nesimțite, prin poezii simple, agreabile, în 
care cuvintele relevante sunt subliniate în text. În același  mp, copiii sunt invitați 
să își fi xeze cunoș  nțele prin ac  vități de colorare și conturare a desenelor. A doua 
parte a cărții este dedicată unor elemente de morfolologie și sintaxă, a căror învă-
țare este facilitată de exerciții vesele de memorare.

CALENDAR ÎN VERSURI
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-16-9
32 pagini, format 16,5x23,5 cm, preţ 4 lei

Cunoș  nțe specifi ce calendarului, lunile anului, zilele săptămânii, sunt învățate în 
joacă, pe nesimțite, prin poezii simple, agreabile, în care cuvintele relevante sunt 
subliniate în text. În același  mp, copiii sunt invitați să își fi xeze cunoș  nțele prin 
ac  vități de colorare și conturare a desenelor.

Colecţia NOTA 10 Cărţi de acti vităţi (versuri și colorat) pentru clasa zero și pentru ciclul primar



SUPER-EROII BASMULUI ROMÂNESC
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-57-2
16 pagini, format 20x27 cm, preţ 6 lei

Toți copiii sunt pasionați de super-eroi, se iden  fi că în imaginea lor, vor 
să zboare asemeni lor, să salveze lumea ori măcar o fată de împărat.
Cartea de față aduce împreună pe cei mai spectaculoși super-eroi ai bas-
mului românesc. Copiii pot să îi recunoască, să îi compare, să aleagă, să 
se joace cu ei, să îi coloreze, să interacționeze. Deopotrivă un format de 
învățare – de  p fi șa personajului – și unul recrea  v, cartea își propune 
să îi ajute deopotrivă pe copii si pe părinți ori educatori să redescopere 
lumea basmului românesc și să se emoționeze alături de super-eroii 
noștri, adesea pe nedrept uitați. 

Colecţia BASM XXI – Seria SUPER-EROI

SUPER-ISTEŢII ȘI NĂTĂFLEŢII BASMULUI ROMÂNESC
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-61-9
16 pagini, format 20x27 cm, preţ 6 lei

Eroii basmelor și poveș  lor româneș  , fi e ele populare sau culte, Păcală, 
Pepelea, Dănilă Prepeleac, Stan Pățitul, Ciobănașul, chiar și mul  -cultura-
lul Ivan Turbincă, întruchipează virtuțile poporului român la superla  v. O 
combinație fără egal de istețime, curaj și alianțe cu natura – și uneori cu 
dușmanii mai mici –  îi ajută să depășească cele mai grele situații și să iasă 
învingători. Și chiar dacă uneori miza nu este tocmai mâna fetei de împă-
rat și o jumătate de împărăție, ci mai degrabă lucruri domes  ce, o gâscă 
ori o casă, proba de istețime este la fel de spectaculoasă.

SUPER-EROINELE BASMULUI ROMÂNESC
COSTEL POSTOLACHE, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-58-9
16 pagini, format 20x27 cm, preţ 6 lei

Eroinele basmelor româneș  , fi e ele populare sau culte, Ileana Cosânzeana, 
Ileana Sâmziana – a nu se confunda! –, Zâna Zânelor, Fata cea mică a împă -
ratului, Fata babei si Fata moșului, chiar și Muma Pădurii – cu care se răz-
boiesc cei mai mulți dintre eroi –, întruchipează virtuțile poporului român 
la superla  v. O combinație fără egal de frumusețe, modes  e și compasiune, 
împle  te cu istețime și curaj le ajută să depășească cele mai grele probleme 
și să iasă învingătoare din cele mai difi cile situații. Și mai întotdeauna, super-
ero inele noastre termină povestea măritându-se cu feciorul de împărat mult-
râvnit și răzbunându-se – fi e și numai simbolic – pe cei ce le-au dorit răul.

MAMA IEPUROIACĂ ȘI BULGĂRELE OTRĂVIT
ANTONIA NOËL, cu ilustraţii de MĂDĂLINA DUMITRESCU
978-973-8209-39-8
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, preţ 4 lei

Povestea Mama iepuroaică și bulgărele otrăvit are ca scop o dublă responsabi-
lizare. În primul rând, este vorba de cea a părintelui/adultului, care trebuie să își 
asume o educație ce implică transmiterea valorilor esențiale (respectul, tole ranța 
față de semeni, lipsa judecării din perspec  va aspectului fi zic etc.). Și mai apoi, 
cu precădere, povestea își propune să-i ajute pe cei mici să conș  en  zeze faptul 
că fi ecare este responsabil de ceea ce transmite (prin gesturi, cuvinte, a  tudini).

Colecţia  COMUNICARE PSIHO-SOCIALĂ ACASĂ ȘI LA ȘCOALĂ
Seria ANTONIA NOËL

OIŢA VESELĂ ȘI BLANA ÎNCÂLCITĂ
ANTONIA NOËL, cu ilustraţii de MĂDĂLINA DUMITRESCU
978-973-8209-38-1
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, preţ 4 lei

Povestea Oiţa veselă și blana încâlcită îl ajută pe părinte să-și conș  en  zeze 
importanța rolului său, pentru că, așa cum spunea Haim Gino  , într-o mare mă-
sură, limbajul celor mari determină des  nul unui copil. În poveste este vorba 
despre efectul nociv al „e  chetării“ copilului, despre sen  mente de deznădejde, 
rușine și chiar teama care se instalează la cei mici atunci când privirea și cuvinte-
le celor din jur îi sunt potrivnice.

ȘOARECELE ȘI BURSUCII
ANTONIA NOËL, cu ilustraţii de MĂDĂLINA DUMITRESCU
978-973-8209-41-1
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, preţ 4 lei

Povestea Șoarecele și bursucii ne aduce pe tărâmul delicat și sensibil al adop ției 
(dublat în multe situații de povara abandonului). În cazul nostru, chiar dacă șori-
celul nu a fost vic  ma unui abandon, el trăiește ruperea de propria lui fami lie ca 
atare. Nu înțelege de unde vine, nu se recunoaște în cerințele și așteptările părin-
ților adop  vi, iar acest lucru îl transmite prin diversele comportamente pe care 
bursucii nu le înțeleg. Șoricelul ajunge chiar să-și pună oarecum viața în pericol, 

prin comportamente extreme, pentru a restabili un dialog cu părinții lui și a regăsi iubirea pe care o aștepta.

RĂŢUȘCA, ȘARPELE ȘI BARZA ÎNŢELEAPTĂ
ANTONIA NOËL, cu ilustraţii de MĂDĂLINA DUMITRESCU
978-973-8209-40-4
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, preţ 4 lei

Povestea Răţușca, șarpele și barza înțeleaptă abordează relațiile interumane 
din perspec  va violenței fi zice și morale exercitate asupra copilului de către 
un adult. Abuzul sexual, căci despre el vorbim, poate îmbrăca diverse forme 
(la nivel psihic și fi zic), însă întotdeauna reprezintă o traumă cu efecte de lungă 
durată asupra dezvoltării psiho-sociale a copilului.



PASĂREA NOPŢII. POVEȘTILE LUI DANIEL
STELIAN ŢURLEA, cu ilustraţii de CRISTINA ŢURLEA
978-973-8209-64-0
96 pagini, format 20x27 cm, preţ 8 lei

Cele șapte poveș   incluse în volum se remarcă imediat printr-o fantezie 
dezlănțuită care nu alunecă niciodată în prolixitate, așa cum se întâm-
plă la alți autori de literatură pentru copii. Stelian Țurlea are un mod 
direct, bărbătesc de a relata cele mai năstrușnice întâmplări. Și aproape 
întotdeauna eroul său, Daniel, un băiețel tare neastâmpărat, își începe 
aventura în fața blocului sau la grădiniță pentru a ajunge pe neobservate 
în spații fabuloase, inclusiv pe planeta portocalie. (România literară)

Colecţia BASM XXI – Seria POVEȘTI CU TÂLC

POVEȘTI CU ÎNGERI
CLAUDIA GROZA, cu ilustraţii de MIHAELA FLUERAȘ
978-973-8209-59-6
40 pagini, format 20x27 cm, preţ 6 lei

Îngerii protectori, cei ai copiilor și cei ai adulților, ne vizitează într-o 
serie de povești educative, adresate tuturor, indiferent de vârstă. Tâlcul 
poveștilor subliniază valorile morale care trebuie să ne urmărească 
viața de la cele mai fragede vârste. Citite celor mici, poveștile cu îngeri 
sunt, sau pot deveni, subiect de meditație pentru cei mari.

AVENTURILE CĂPITANULUI RONŢ
VLAD STOICULESCU, cu ilustraţii de BIANCA DRAGU 
și SEBASTIAN DRAGU
978-973-8209-71-8
40 pagini, format 20x27 cm, preţ 8 lei

Căpitanul Ronț și curajosul său echipaj sunt pregă  ți pentru aventură! 
Des  nația? O vei afl a cât de curând! 

Eș   gata să înfrunți pericole nemaivăzute, să răspunzi celor mai grele 
ghicitori și să cauți misterioasa comoară? Dacă vrei să-ți demonstrezi 
curajul, alătură-te noilor tăi prieteni și pregătește-te de îmbarcare!

POVEȘTI CU MĂMICI ȘI TĂTICI
CRISTINA BEATRICE PREDA, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-60-2
32 pagini, format 20x27 cm, preţ 8 lei

Povești  cu mămici și tăti ci se adresează atât celor mici, cât și celor 
mari. Cele două poveș   vorbesc despre relația specială dintre părinți și 
copii, cu bune și rele, cu întâmplări hazlii, dar și cu multă emoție.

Colecţia BASM XXI – Seria POVEȘTI NĂZDRĂVANE

DANIEL ȘI DRACULA
STELIAN ŢURLEA, cu ilustraţii de CRISTINA ŢURLEA
978-973-8209-75-6 (print), 978-606-8782-01-0 (ebook)
128 pagini, format 20x27 cm, preţ 10 lei

Un basm foarte simpa  c la ora când „copii și  neret” rimează doar cu 
Internet. Stăpînul poveș  i este un băiețel dotat cu un computer capa-
bil să-l șteargă de pe (suprafața pământului și) ecran pe Dracula, dar 
mons trul îl conjură să nu facă așa ceva, să nu strice povestea, să n-o 
facă neverosimilă! (Radu Cosașu, Dilema)

MAGICIANUL
STELIAN ŢURLEA, cu ilustraţii de CRISTINA ŢURLEA
978-606-8782-33-1
TBD pagini, format 20x27 cm, preţ TBD lei

Rețeta magică a unui Harry Po  er autohton. Dacă puș  i au fost cuprinși 
de tristețe la gândul că n-avem și noi Harry  Po  er al  nostru, e momen-
tul să se însenineze: Stelian Țurlea le-a pregă  t o aventură sub formă 
de carte: Magicianul. 
Vor urmări peripețiile lui Daniel, eroul poveș  i, a  ns mai întâi de virusul 
uită rii, găsind mai apoi aria  mpului și luptându-se cu inamici de temut. 
Toate, într-o călătorie printre basme, în care Daniel și prietenii săi se în-
tâlnesc cu Albă ca Zăpada, Pinocchio, Alice, Duhul din S  clă, Soldatul de 
plumb, Omul de Tinichea, Leul cel Laș și chiar cu Dracula, descoperind, 

în cele din urmă, remediul împotriva misterioasei boli. Pătrundeți într-o lume fantas  că, în care dra-
gostea învinge uitarea. (Adevărul)

Colecţia BASM XXI – Seria POVEȘTI CU TÂLC



FĂT-FRUMOS CU PLETE AZURII (benzi desenate)
VENIAMIN CHIŢU (text și ilustraţii)
978-973-8209-79-4
32 pagini, format 20x27 cm, preţ 10 lei

Bandă desenată cu binecunoscuți eroi ai basmului românesc, plasați 
în situații inedite și palpitate. Un basm în imagini dinamic și atrac  v, 
pe gustul  nerilor ci  tori pasionați de jocuri video și internet.

LINIȘTE! NU MAI BATEŢI DIN PICIOARE!
HORIA DULVAC, cu ilustraţii de Andrei Lazurcă
978-606-8782-30-0
52 pagini, format 20x27 cm, preţ 12 lei

Versuri pentru copiii și adolescențiii neliniș  ți, care nu au răbdare în 
clasă, pentru că  sunt prea plini de energie și de imaginație. 
Ilustrațiile doodle vor face deliciul  nerilor ci  tori.
O carte-unicat pentru ci  torii de toate vârstele, care nu și-au pierdut 
po  a de joacă.

SIMONA ȘI RACHETA EI MAGICĂ
NANA PIŢ, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-78-7
32 pagini, format 20x27 cm, preţ 6 lei

Un basm minunat în care Simona, fe  ța blondă cu ochi albaștri, 
călătorește alături de prietenii ei, Marele Mustăcios și Iepurașul 
Iliuță, prin Regatul Drăgălașilor, se luptă cu toți Nesuferiții și, desigur, 
cucerește terenul de tenis și salvează lumea întreagă.

De la Alice în țara minunilor nu s-a mai scris așa ceva. 
(Equator Publishers)

Colecţia CĂRŢILE NANEI

JURNALUL LUI DRACULA JUNIOR
NANA PIŢ, cu ilustraţii de VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-73-2
200 pagini, format 13x20 cm, preţ 15 lei

Până acum, am avut o copilărie normală. Bine... dacă normal înseamnă să 
ai trei bone, o vilă de 7.000 de metri pătrați la Hollywood, piscină, valet, li-
muzine de lux, profesori par  culari... Am ci  t ches  i dubi oase, cum că tata 
ar fi  din România, că trăgea lumea în țeapă și sugea sângele oamenilor și 
ches  i d-astea teribile... Câteodată, dau căutarea pe internet „Dracula” și 
trebuie să recunosc că imaginația oamenilor lasă de dorit. Adică, urechi 
ascuțite, păr dat cu o tonă de gel, incisivi ascuțiți... pe bune? 
 ...Mâine, plec în România, într-o vacanță în Transilvania, în care tata spu-
ne că mi se vor ac  va puterile speciale, extra-umane. Mda, frumoasă 
aniversare de 14 ani, ce să zic!

PROSTIA OMENEASCĂ. FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI
LIDIA BATALI, cu ilustraţii de Șerban Andreescu
978-606-8782-19-5
56 pagini, format 20x27 cm, preţ 29 lei

Transpunerea în versuri a celebrelor poveș   ale lui Creangă, Prosti a 
ome nească și Fata babei și fata moșneagului, este o modalitate inedită 
și îndrăzneață de a aduce cât mai aproape de sufl etul celor mici întâm-
plările și personajele satului românesc din vremea marelui poves  tor. 
Poveș  le versifi cate dau ritm și muzicalitate aparte peripețiilor, as  el 
încât, dacă le citeș   în anii dintâi, cu siguranță îți vei aduce aminte de 
ele. Ilustrațiile pline de farmec ale lui Șerban Andreescu sunt o mo  vație 
în plus pentru a cap  va copiii să citească această carte. (Lidia Batali)

Colecţia BIBLIOTECA ALTFEL

ÎN LICEU
ANDREEA COȘCAI
978-606-8782-25-6
TBD pagini, format 13x20 cm, preţ TBD lei

Asta e o carte pentru toată lumea. Fără excepții. Aici nu te judecă nimeni 
nici după cum te îmbraci, nici după cum arăți, nici după ce muzică asculți, 
nici după ce muzică nu asculți, nici după felul în care vorbeș  , după no-
tele de la școală, după vârsta, după părerile personale. Aici toți chiar sun-
tem egali. Pentru ca vei vedea diversitatea din răspunsuri, care, sinceră 
să fi u, m-a surprins și pe mine. O să vezi poveș   diferite de la oameni 
diferiți. (Andreea Coșcai)

Colecţia PROSPECTOR



THE LITTLE GOSLING’S SCHOOL BOOK
COSTEL POSTOLACHE, illustrated by MIHAELA FLUERAȘ
978-973-8209-62-6
32 pages, format 16.5x23.5 cm, price 6 lei

This primary school beginner book is addresed to children in preparatory and 
grade one classes, off ering them the opportunity of learning English language 
while playing. It integrates elements of knowledge from diff erent areas of 
learning in a joyful poject, simultaneously crea  ve, s  mula  ng and coherent 
with the curriculum. 

PALABRAS Y COLORES (Spanish)
MONICA GEORGESCU, illustrated by ROKO ADVERTISING
978-973-8209-24-4
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, price 4 lei

Gree  ngs, numbers, colours, classroom, family, games, calendar, seasons, 
animals, fruits, fi shing, main jobs, carnival celebra  on are all parts of the 
magic univers of the chilhood. 
Learn Spanish in the easy way while playing and colouring!

LEONARDO LIBRARY – ENGLISH LANGUAGE  
Acti vity books (verses and colouring) for early learning of English language

THE LITTLE GOSLING’S KINDERGARTEN BOOK 
COSTEL POSTOLACHE, illustrated by MIHAELA FLUERAȘ
978-973-8209-63-3
16 pages, format 20x27 cm, price 6 lei

The kindergarden beginner book is addresed to children from 3 to 6 yo, 
off ering them the opportunity of learning English language while playing. It 
integrates elements of knowledge from diff erent areas of learning in a joyful 
poject, simultaneously crea  ve, s  mula  ng and a  rac  ve. 

IL COLORE DELLE PAROLE (Italian)
MONICA GEORGESCU, illustrated by RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-24-4
32 pagini, format 16.5x23.5 cm, price 4 lei

Communica  on in Italian language happens in a natural way while playing.  
Knowledge is asimilated efortlessly and kindergarden students learn Italian 
making easy associa  ons between words and images, emo  ons and life 
situa  ons, learning joyful and colourful verses.

THE CALENDAR IN VERSE
COSTEL POSTOLACHE, illustrated by RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-74-9
32 pages, format 16.5x23.5 cm, price 6 lei

Calendar specifi c knowledge, months of the year, days of the week, are learned 
while playing, efortlessly, through simple joyful verses, where relevant words 
are highlighted in the text. In the same  me, children are invited to enhance 
their English language skills by drawing ac  vi  es (colouring and contouring). 

NURSERY RHYMES
COSTEL POSTOLACHE, illustrated by RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-17-6
32 pages, format 16.5x23.5 cm, price 4 lei

First steps in learning English are made while playing, efortless, through 
simple joyful verses, where relevant words are highlighted in the text. In the 
same  me, children are invited to enhance their English language skills by 
drawing ac  vi  es (colouring and contouring). 

BOOKS IN FOREIGN LANGUAGES 
LEONARDO LIBRARY – ITALIAN / SPANISH LANGUAGE

Acti vity books (verses and colouring) for early learning of Italian / Spanish language

PICCOLE RIME COLORATE (Italian)
MIRELA GEORGESCU, illustrated by RUXANDA ROMANCIUC
978-973-8209-31-2
16 pagini, format 11x16 cm, price 2 lei

La piccola Giulie  a, Il piccolo Carleto, Il Leonardo leopardo, the elefant, 
giraff e and zebra, numbers and fi gures, all are partes of the magic universe 
of the childhood. Kindergarden students learn Italian in the easy way while 
playing and colouring! They make easy associa  ons between words and 
images, learning joyful and colourful verses.

RIMAS Y COLORES (Spanish)
MIRELA GEORGESCU, illustrated by ROKO ADVERTISING
978-973-8209-31-2
16 pagini, format 11x16 cm, price 2 lei

Gree  ngs, numbers, colours, classroom, family, games, calendar, seasons, 
animals, fruits, fi shing, main jobs, carnival celebra  on are all parts of the ma-
gic univers of the chilhood. Kindergarden students learn Spanish in the easy way 
while playing and colouring! They make easy associa  ons between words and 
images, learning joyful and colourful verses.



SIMONA AND HER MAGIC RACKET
NANA PITZ, illustrated by VENIAMIN CHIŢU
9978-606-8782-03-4 (print), 978-606-8782-15-7 (ebook)
32 pages, format 20x27 cm, price 19 lei
Audience: 6-10 yo

A wonderful tale with Simona, the blue-eyed blonde li  le girl, who 
travels with her friends, Big Moustache and Iliuta, the Plush Rabbit, 
into the Plush Cu  es’ Planet, fi ghts with the all the Nas  es and, of 
course, she conquers the tennis court and saves the en  re world.

MODERN TALES

DRACULA JUNIOR’S DIARY
NANA PITZ, illustrated by VENIAMIN CHIŢU
978-973-8209-23-7 (print), 978-606-8782-00-3 (ebook)
200 pages, format 13x20 cm, price 19 lei
Audience: 10-14 yo

Un  l now, I’ve had a normal childhood. Fine… if normal means having 
three nannies, a 7,000 square meter villa in Hollywood, a pool, a butler, 
limos, private tutors…
I read weird things, one of them being that my dad would be from 
Romania, that he impaled people and drank their blood and other 
horrible things like these…
 Some  mes I search Dracula and I have to admit that people’s imagina  on 
is disappoin  ng. I mean sharp ears, hair full of a lot of gel, sharp 
teeth… really?

Tomorrow I’m going to Romania for a holiday in Transylvania, when my dad says that my special, 
extra-human powers will be ac  vated. Yap, some cute fourteen anniversary, so to say!

BLURRED
LAURA MIREANU
978-973-8209-76-3 (print), 978-973-8209-87-9 (ebook) 
188 pages, format 13x20 cm, price 9 lei

Aaron awakens in a land of mystery and pure beauty. There, he fi nds 
the love of his life, friends, but also enemies, while trying to fi nd the 
origins of the lands he was sent to. All was fl ourishing and under con-
trol; un  l a new person arrives and things start to complicate; secrets 
are being revealed; friendships destroyed. 

YA NOVELS

NIGHTCREATURES
C.I. YOUNG
With the Author’s illustrati ons
978-606-8782-11-9 (print), 978-606-8782-17-1 (ebook)
336 pages, format 17x24 cm, price 49 lei
Audience: 10-14 yo

What do Nightcreatures do?
They fl y from the South to the North.
They tell stories in English on the way.
They draw what you cannot see. 
They make friends. 
Don’t you want to join them?

YA NOVELS
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ALMANAH JUNIOR (001–002)
NANA PIŢ (redactor-șef)
ISSN 2457 - 5100
96 pagini, format 20x30 cm, preţ 14 lei

Concept Revistă pentru copii și adolescenți
Conţinut
‒ lecturi de vacanță
‒ diver  sment
‒ teste, jocuri, concursuri
‒ informații despre pasiuni și hobby-uri 
‒ ș  ri și interviuri cu eroii copiilor de azi 
‒ Mar  na Stoessel (Viole  a), Ross Lynch, Ariana Grande etc.
‒ jurnal de vacanță
‒ topul parcurilor de distracții din Europa 
‒ prezentări de cărți pentru copii
‒ Special Guest Star (Motanul Len  lă, Bucătărici, Leonardo)


