
Autor: Sheryl RACINE, Kathi WAGNER   

Traducător:   

Titlu:  CARTEA DE ASTRONOMIE A COPIILOR  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 

  

Scurtă prezentare: 
 Enciclopedia puștilor: Cartea de astronomie a copiilor invită copiii la o 

călătorie în timp într-o navă spațială, către stele și planete, OZN-uri și 

extratereștri. Enciclopedia explorează, pagină cu pagină, tot ce este dincolo de 

lumea pe care o cunoști atât de bine. 

Cititorul va descoperi și alte lucruri interesante: de ce au crezut oamenii că 

Soarele se învârte în jurul Pământului și cum au descoperit adevărul • ce se află 

în partea nevăzută a Lunii • cum au luat naștere galaxii precum Caleea Lactee • 

ce le rezervă viitorul tuturor celor care locuiesc în universul nostru.  

(144 pagini, format 19 x 23 cm ) 

Autor: Dragoș Lucian Ţigău  

Traducator:   

Titlu:  PERICOL ÎN ARCTICA  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: PORTALUL MAGIC  

 

Scurtă prezentare: 

 Jack și Annie călatoresc în căsuța magică până la Polul Nord, unde este 

teribil de frig! Din fericire, un vânător de foci eschimos le împrumută haine 

călduroase.  

 Din nefericire, copiii rămân blocați pe o banchiză și gheața începe să 

crape... Cine îi va salva pe copii?   

 (64 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Anamaria SMIGELSCHI  

Traducator:   

Titlu: LUNA-BETILUNA ȘI DORA-MINODORA ÎN ȚARA LUI PEȘTE-

MĂMĂLIGĂ-PRĂPĂDEȘTE   

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  BIBLIOTECA ROMÂNEASCĂ PENTRU COPII  

Scurtă prezentare: 

 Cartea scrisă de Anamaria Smigelschi face parte dintr-o trilogie în care 

le întâlnim pe cele două papuși surori în diferite medii. Carțile sunt extrem de 

frumoase și educative în același timp fiindcă ne prezintă o multitudine de 

animale, insecte, plante, pe care copii le rețin foarte ușor datorită poveștilor. 

 (24 pagini, format 20 x 25 cm) 

Autor: Oscar WILDE   

Traducator:   

Titlu: Prinţul fericit   

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  LUMEA POVESTILOR   

Scurtă prezentare: 

 Considerate povestiri pentru copii, ele pot fi citite cu același interes la 

orice vârstă datorită descrierilor  de interioare, veșminte sau colțuri de natură 

fară seamăn, adevarate explozii de culoare și formă. Toate povestirile au, în 

același timp, și o tentă moralistă, personajul principal fiind chinuit adesea de 

remușcări sau suferind schimbări radicale de destin. 

 (168 pagini, format 20 x 26 cm) 
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Autor: Camelia Ioana IOVĂNAŞ,  Bianca SABOU, Marinela 

SCRIPCARIU,   

Traducător:   

Titlu:  Lumea fermecată a poveştilor şi a numerelor. CLASA I 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: AFTER SCHOOL   

  

Scurtă prezentare: 
  Caietul este ideal pentru programul şcoala dupa scoală / after school!. 

El poate fi folosit zilnic la matematică și comunicare în limba româna pentru 

consolidarea competențelor dobândite, pentru aprofundarea învățării sau pentru 

recuperarea anumitor cunoștințe și deprinderi insuficient însușite. 

      (120 pagini, format 20 x 26 cm ) 

Autor: Haha Lung  

Traducător:   

Titlu:  Controlul minţii. Străvechea artă a războiului psihologic  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  Cărţi practice 

 

Scurtă prezentare: 

 Buddha spunea că mintea dușmanului tău este cea mai puternică armă 

de care dispui. Crucial pentru victoria în orice bătalie este razboiul psihologic, 

tehnica folosită și perfecționată de cei mai mari gânditori militari din istorie, 

precum Sun Tzu, Yoritomo si Musashi. 

  Dr. Haha Lung, autorul a douasprezece cărți despre artele marțiale, oferă 

principiile elementare, dar cuprinzătoare ale străpungerii mecanismelor de 

apărare mentale ale inamicului. În cartea de față, el arată cum să folosești 

temerile, neliniștile, speranțele și credințele inamicului împotriva lui.   

 (304 pagini, format 13 x 21 cm) 

Autor: Annabel Karmel  

Traducător:   

Titlu:  Ghidul complet pentru înţărcatul copilului 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  Cărţi practice ilustrate 

Scurtă prezentare: 

 Annabel Karmel, experta britanică numarul unu în nutriție infantilă, 

iniţază cititorul în procesul de diversificare a alimentatiei bebelusului si–l 

ghideaza pas cu pas in perioada de tranzitie de la lapte la alimentele solide.  

 Cartea ofera peste 100 de retete simple și rapide, pline de vitamine și 

substanțe hrănitoare,delicioase, planificari săptamanale ale meselor copilului, 

sugestii referitoare la introducerea alimentelor noi și sfaturi testate în ani de 

experiență, pentru a-i forma copilului obiceiuri alimentare sănatoase.  

 (176 pagini, format 19 x 19 cm) 

   NONFICŢIUNE— CĂRŢI PRACTICE 

Autor: Iain Spragg  

Traducător:   

Titlu:  Scurtă istorie a sexului 

Editura, localitatea, anul:  BBC Publishing, Bucureşti, 2015 

Colecția:   

Scurtă prezentare: 

O  antologie de poveşti  cu  aventuri  carnale, de la pionierii sexului tantric de la 

3000 î.Hr. până  la  celebrităţile  de astăzi,  surprinse făcând  sex  în  public,  

completate cu ilustraţii picante, o poveste a copulaţiei aşa cum n-a mai fost spusă 

niciodată până acum. (129 pagini, format 13 x 18 cm) 
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