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Ilustraţii de Kate Hindley 
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Savuroasă, amuzantă și minunat ilustrată! The Times 

 

 

Viața e o aventură. Orice e posibil – cu voință și noroc, 

cu un morcov proaspăt, un nas umed și un dram de 

curaj nebun!  

 

 

 

 

Shylo a fost mereu cel mai firav și mai tăcut dintre toți frățiorii lui, care n-au scăpat nicio ocazie de a râde 

de el. Dar atunci când dă peste o bandă de șobolani și aude din întâmplare despre un complot diabolic 

împotriva Reginei, va fi datoria lui să-i găsească pe Iepurii Regali din Londra, ca să-l ajute să salveze 

situația. 

 

Va putea oare cel mai mic dintre iepurași să se dovedească a fi  cel mai mare dintre eroi? 

 

 

 

 

 

Santa Montefiore și Simon Sebag Montefiore sunt niște povestitori renumiţi, ale căror cărţi de succes au 

fost publicate în peste patruzeci de limbi.  Amândoi au scris cărţi care au ajuns numărul unu în topul celor 

mai bine vândute cărţi publicate de Sunday Times. Santa Montefiore este romancieră. Simon Sebag 

Montefiore scrie cărţi de ficţiune, dar și istorice. Sunt căsătoriţi, au doi copii și locuiesc la Londra. 

Aceasta este prima carte pe care au scris-o împreună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cine a fost Steve Jobs? 
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● Un băiat căruia îi plăcea să construiască și să repare obiecte 

● Un bărbat care venea desculț la întâlnirile de afaceri 

● Un geniu care a schimbat modul în care comunică omenirea 

 

Toate cele de mai sus! 

 

Află mai multe despre Steve Jobs din această carte minunat 

ilustrată! 
 

 

Cine a fost Marie Curie? 
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● O fată cu mintea sclipitoare, care iubea matematica și fizica  

● Omul de știință care a descoperit radiul   

●  Prima femeie care a câștigat Premiul Nobel   

 

Toate cele de mai sus! 

 

Află mai multe despre adevărata Marie Curie din această biografie amuzantă și minunat ilustrată! 



 

Spirite-Animale  

Cartea a treia: Legături de sânge 

de Garth Nix and Sean Williams 
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În ținutul Erdas domnește armonia. Prin intermediul unei legături 

deosebite, legământul spiritelor-animale, lumea oamenilor 

comunică profund cu cea a animalelor. Conor, Abeke, Meilin și 

Rollan au primit cu toții acest dar – împreună cu datoria 

importantă pe care darul o presupune. 

Însă Cuceritorii vor să distrugă această armonie. În goana lor după putere, pun stăpânire pe orașe întregi – 

nici căminul lui Meilin nu e cruțat. Ea s-a săturat să aștepte și, pregătită de luptă, a pătruns în teritoriul 

inamic, alături de un urs panda pe nume Jhi, spiritul ei animal. Prietenii săi o urmează îndeaproape... dar nu 

sunt singurii care o urmăresc. 

Dușmanul e pretutindeni. 

Fă cunoștință cu cei patru eroi și alătură-te misiunii lor de a salva ținutul Erdas. 

 

 

Din aceeași serie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pandoram.ro/carte/brandon-mull-neimblanzitii/2281/


 
Micuța vrăjitoare 
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În timp ce explorează podul bunicii sale, Lisbeth descoperă o 

carte ciudată și plină de praf. Întorcând paginile, află că draga ei  

bunică Olga e... vrăjitoare. Și aceasta nu e ultima surpriză... 

 

 
 

Esterhazy. Prințul Iepure  

de Irene Dische și Hans Magnus Enzensberger 
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„Cea mai amuzantă și mai trăsnită carte despre iepurași… 

Esterhazy este deja o piesă clasică a literaturii pentru copii.“   

Die  Zeit 

 

Dinastia Esterhazy este veche și nobilă, însă se confruntă cu o problemă: descendenții ei se fac tot mai mici 

din generație în generație. 

Când cel mai tânăr nepot cade într-un coș de hârtii și nu mai poate să iasă, principele Esterhazy se hotărăște 

să acționeze: își trimite nepoții în lume ca să-și caute soții. 

Cu cât mai mari… cu atât mai bine. 

Astfel că mezinul familiei, prințul Esterhazy, este trimis la Berlin, unde trece prin nenumărate aventuri și e 

martor la căderea Zidului Berlinului, pentru ca, în cele din urmă, să-și găsească o mireasă potrivită. 
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O emoționantă poveste despre viață, moarte și felul în care vedem lumea, semnată de îndrăgitul autor Ross 

Montgomery, nominalizat la Costa Children’s Book Award, și minunat ilustrată de David Litchfield. 
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Când Mihnea împlinește șase ani, părinții îi fac un cadou fantastic: un iepuraș alb, cu ochii roșii, pe nume 

Petrică! Mihnea îl îndrăgește pe dată, apoi îl ia cu el peste tot – în parc, la terenul de tenis, la joacă, chiar și 

la bazinul de înot. Uneori, când Mihnea își face temele, Petrică îi adoarme în brațe. Dar Petrică e un mare 

iubitor de lalele și de aceea preferă să trăiască în grădina familiei, într-o căsuță galbenă, cu acoperiș roșu.  

De Crăciun, Petrică primește și el daruri de la Moșul, iar de Paște, îl ajută pe Mihnea la vânătoarea ouălor. 

Mihnea și Petrică sunt de nedespărțit!  

După doar patru ani, într-o zi, cea mai tristă dintre toate, băiatul găsește căsuța iepurașului... pustie. Oare 

cum va reuși Mihnea, de acum băiat mare, să treacă peste pierderea prietenului său? 

 

 

 

Sînziana Popescu este creatoarea seriei fantasy Andilandi, pentru copii mai mari, și a numeroase piese de 

teatru pentru prichindei, jucate pe scenele profesioniste din țară, în școli și cluburi de teatru, 

precum și la Teatrul Național Radiofonic. Dar nu puțini dintre copii, bunici, mămici și tătici o cunosc și 

drept autoare a unor povești destinate celor mai tineri și mai exigenți dintre cititori. 
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Aventurile râmei Oli la ZOO 
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Nr. de pagini: 32 pagini 
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Descoperiți o nouă aventură Oli amuzantă și 

emoționantă. 

 

Cine și-ar fi imaginat o prietenie între o râmă mică 

și  curajoasă și o gorilă mare și grasă… 

Citește povestea unui pui de râmă care vrea cu orice 

preț un loc la ZOO… 

 
 

 

 

 

 

De aceeași autoare: 
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Wilfred avea un elan. Nu-l avea dintotdeauna. Elanul venise 

la el cu ceva vreme în urmă și Wilfred a știut pur și simplu 

că era al lui. S-a gândit să-l numească Marcel. 

 

În majoritatea timpului, Marcel e foarte ascultător și respectă regulile din Codul Bunelor Maniere pentru un 

Animal de Companie. Dar imaginați-vă cât de surprins este Wilfred când într-o zi tristă, în inima pădurii, 

altcineva pretinde că elanul îi aparține... 

O poveste cu tâlc, minunat desenată, care ne face să ne întrebăm dacă ne aparține ceva cu adevărat, semnată 

de Oliver Jeffers, celebrul autor de cărți ilustrate. 

 

Despre Înţepenit: „De un comic nebun.“ The Telegraph 

 

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

 

Oliver Jeffers face artă și spune povești. Elanul ăsta e al meu este a zecea carte ilustrată a sa. Printre 

celelalte cărți ale lui se numără Cum să prinzi o stea (Editura Trei, 2017), Lost and Found – 

după care s-a realizat un film de animație câștigător al BAFTA –, The Way Back Home, The Incredible Book 

Eating Boy, The Great Paper Caper, The Heart and the Bottle, Up and Down, Înţepenit (Editura Trei, 2016) 

și The Hueys – The New Jumper, etc. 

Fred, prietenul imaginar (Editura Trei, 2016) este cea mai recentă carte a sa. 

Oliver a fost distins cu multe premii, printre care Nestlé Children’s Book Prize Gold Award, Blue Peter 

Book of the Year și Irish Book Awards Children’s Book of the Year. Cinci dintre cărțile sale au fost 

nominalizate la Kate Greenaway Medal. 

Născut la Belfast, în prezent Oliver trăiește și lucrează în Brooklyn, New York. 

 

De același autor: 
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● Câștigătoare a Newbery Medal 2016 

● Caldecott Honor Book 2016  

● Coretta Scott King Illustrator Honor Book 

● Bestseller New York Times 

 

CJ și bunica lui fac o plimbare cu autobuzul, descoperind frumusețea și lucrurile speciale pe care le are de 

oferit cartierul lor plin de viață. 
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Într-o zi de toamnă, leul a găsit o pasăre rănită  

în grădina lui. 

A fost începutul unei prietenii. 
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„Te prăpădești de râs.” Junior Bookshelf 

 

Vin vânătorii și toţi elefanţii sunt speriaţi. Elmer, elefantul multicolor, are un plan cu care speră să-i 

păcălească pe vânători, dar lucrurile nu ies chiar așa cum a plănuit… 

 

 

De același autor: 
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Unii copii sculptează castele din nisip. 

Alţii fac plăcinte din noroi. 

Iar alţii construiesc turnuri înalte din cuburi. 

 

 

 

Dar niciunul nu e mai priceput decât Iggy Peck, care a înălţat odată o replică în mărime naturală a Marelui 

Sfinx pe pajiştea din faţa casei sale! 

 

Ce păcat că oamenii nu apreciază talentul lui Iggy – mai ales, domnişoara Lila Greer, profesoara lui. Dar o 

excursie cu clasa vine la ţanc ca să arate cât de util poate fi un 

arhitect. 

 

 

Andrea Beaty şi David Roberts îşi unesc talentele în această minunată carte ilustrată, ce încurajează 

creativitatea şi aptitudinile cu care ne naştem fiecare. 

 

Andrea Beaty este autoarea mai multor cărţi ilustrate, printre care When Giants Come to Play (cu ilustraţiile 

lui Kevin Hawkes); Rosie Revere, Engineer, cartea pereche a lui Iggy Peck, micul arhitect şi Happy 

Birthday, Madame Chapeau.  

 

David Roberts s-a născut în 1970, la Liverpool. A ilustrat numeroase cărţi pentru copii, foarte apreciate. 

Locuieşte la Londra. 
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Traducere din limba engleză de Luminiţa Gavrilă 

 

 

Titlu original: The Tiger Who Came to Tea 
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Se aude soneria tocmai când Sophie și mămica ei iau ceaiul 

împreună în bucătărie. Cine poate fi?  

Cu siguranţă nu se așteaptă ca la ușă să fie un tigru mare, cu 

blana vărgată! 

 

 

Această poveste faimoasă despre Sophie și neobișnuitul său musafir continuă să încânte milioane de copii 

încă de când a fost publicată pentru prima oară, acum aproape 50 de ani. 

 

„O poveste nemuritoare.“ The Independent  

 

Judith Kerr este autoarea şi ilustratoarea îndrăgitelor cărţi pentru copii din seria Mog. A mai scris trei 

romane inspirate din propria copilărie, printre care When Hitler Stole Pink Rabbit. Cărţile ei pentru copii s-

au vândut în peste 9 milioane de exemplare şi au devenit clasice. 

 

 

De aceeași autoare: 
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Nr. de pagini: 32 pagini 
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Bietul Brotac! Vrea să fie asemenea prietenilor săi, Purcelul, Rața, Șobolanul și Iepurele, dar toate 

încercările sale de a-i imita au un final nefericit. În cele din urmă, Brotacul înțelege că prietenii lui țin la el 

pentru ceea ce este – un brotac obișnuit. 

 

 

Max Velthuijs este un artist care a primit nenumărate premii. Cărțile sale abordează 

subiecte importante, cu un umor fin. Cea mai recentă carte a sa, Frog is Frightened, a fost numită de Child 

Education „o adevărată capodoperă“.  Brotacul și prietenii săi trec prin nenumărate aventuri. Alte titluri de 

același autor: Frog and the Birdsong, Frog and the Stranger, Frog in Love, Frog in Winter, Frog is a Hero, 

Frog is Frightened. 

 

  

Vă așteptăm la evenimentele Pandora M dedicate micilor cititori: 

Sâmbătă, 27 mai 

Ora 12.00, Scena Arena, Pavilionul C1 
Lansare de carte – Aventurile râmei OLI la ZOO de Olga Gudynn 

Lectură și atelier cu OLI și prietenii lui 

 

Ora 17.00 și 18.00, standul Bookfest Junior, Pavilionul C1 (la etaj) 
Lansare de carte – Pentru Petrică, iepurașul meu cu ochii roșii de Sînziana Popescu. Ilustrații de Iulia Ignat 
Lectură: Daniela Nane 
 

Duminică, 28 mai 

Ora 12.00, spatiu exterior (lângă Pavilionul C1) 
Sărbătorim Ziua internațională a lui ELMER prin ateliere, surprize și momente distractive. 

 
 


