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De același autor 

SCHMITT, Eric-Emmanuel 

Doamna Pylinska și secretul lui Chopin 

 Obsedat de o amintire din copilărie și fascinat de Chopin, tânărul Eric-Emmanuel se 

hotărăște să ia ore de pian. După un început cu stângul, doamna Pylinska, exotica și intransi-

genta profesoară poloneză stabilită la Paris, îi va oferi o educație muzicală originală: lecții pri-

vate despre viață, despre artă și despre iubire, care, odată înțelese, îi vor revela tânărului ade-

vărata lui vocație. (Editura) 

 „Da, am scris și o carte despre Mozart, și una despre Beethoven. Muzica este indis-

pensabilă pentru viața mea interioară. Prin ea renasc, mă consolez sau îmi exprim suferin-

ța. Muzica are o incredibilă influență spirituală și emoțională asupra mea. Pot să stau o zi 

fără să scriu sau să citesc, dar nu și fără să ascult sau să fac muzică. Respir prin 

urechi!“ (Eric-Emmanuel Schmitt, interviu în Le Progrès) 

București: Humanitas Fiction, 2019 

De același autor 

VARGAS LLOSA, Mario  

Băieții și alte povestiri  

 „Şefii este prima mea carte și în ea apar câteva din multele povestiri scrise când 

eram adolescent și student. Era un concurs de povestiri la Barcelona, Leopoldo Alas, cu 

un premiu destul de modest, și, cum îmi doream să public, am participat, fără prea mari 

speranțe, însă am fost premiat.  

 Zece ani mai târziu am scris Băieții. Subiectul îmi dădea târcoale de când citisem, 

într-un ziar, că un câine a emasculat un nou-născut, într-un sătuc din Anzi. Îmi doream să 

scriu despre această rană stranie care, spre deosebire de altele, nu se închide, ci, odată 

cu trecerea timpului, se deschide din ce în ce mai mult.“ (Mario Vargas Llosa) 

București: Humanitas Fiction, 2019 
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De același autor 

COETZEE, John Maxwell  

Scene de viață provincială. Copilărie. Tinerețe. Miezul verii.  

SINGTON, Phillip  

Domnișoara Einstein  

 În 1933, cu două luni înainte de ascensiunea lui Hitler, o femeie este găsită inconștien-
tă într-o pădure din apropierea Berlinului. Amnezică, tânăra ajunge într-o clinică de psihiatrie, 
în grija doctorului Martin Kirsch, care se luptă cu fantomele trecutului de chirurg militar pe 
frontul Primului Război Mondial. Parcurgând un drum anevoios, Kirsch face tot ce-i stă în pu-
tință pentru a afla identitatea femeii și, în cele din urmă, descoperă o legătură surprinzătoare 
cu cel mai celebru om de știință al vremii. (Editura Allfa) 
 „Un thriller stilat... Fire de istorie și imaginație minunat împletite laolaltă.” (The Times) 

 

București: Polirom, 2019 

 „Este un semn distinctiv al forței domnului Coetzee ca povestitor de a compune un ro-
man provocator, în ritm alert, din toate aceste roți ascunse în alte roți.“ (The New York Times) 
 „Coetzee ne provoacă să ne punem la îndoială ideile preconcepute nu numai despre 
iubire, ci și despre adevăr ca atare.“ (The Seattle Times) 
 „Mulți, printre care și recenzentul de față, sunt gata să-l considere pe J.M. Coetzee 
drept cel mai mare scriitor de limbă engleză în viață.“ – Jonathan Dee, (The New York Times 
Book Review) 

București: Humanitas Fiction, 2018 

 „Miracolul Jurnalului unui an prost constă în faptul că te implică profund, te distrează 
într-o bună măsură și nu este dificil de citit.“ (The New York Review of Books)  

 „Romanul lui J.M. Coetzee poate părea o proiecție a propriei ceremonii funerare, însă 
una de o mare generozitate: caustică, amuzantă și înțeleaptă... «De ce n-ar putea fi și bătrânii 
nebuni?» scria Yeats. În romanul său plin de spirit și compasiune, Coetzee ne demonstrează de 
ce nu este posibil.“ (The New York Times) 

COETZEE, John Maxwell  

Jurnalul unui an prost  

București: Humanitas Fiction, 2015 

SCHNITZLER, Arthur  

Domnișoara Else. Între vise  

 O adolescentă din lumea bună vieneză, aflată într-o stațiune, este pusă într-o situație 
îndoielnică de propria mamă. Aceasta îi cere să obțină o sumă de bani de la un domn mai în 
vârstă, pentru a-și salva familia de dizgrație. Numai că domnul respectiv îi pretinde în schimb 
un lucru degradant, inacceptabil… Istorisită din perspectiva unei inocente, Domnişoara Else 
explorează pulsiunile erotice tăinuite și frământările morale ale fetei, ce se acumulează până 
dincolo de limita suportabilului, ducând în final la o catastrofală defulare.  
 Între vise este relatarea aventurilor de o noapte ale medicului vienez Fridolin, în a că-
rui căsnicie aparent fericită se insinuează umbrele altora. După o vizită la un pacient rămas 
fără viață, Fridolin urmează pe străzile orașului un parcurs al ispitelor erotice, al unor po-
tențiale aventuri amoroase, fiind însoțit permanent de umbra morții. Totul culminează cu un 
bal mascat secret, unde medicul pătrunde clandestin și este alungat cu amenințări sumbre, 
deși politicoase. A doua zi, pornit să refacă traseul nopții trecute, el descoperă cât de puter-
nic împletite sunt moartea și erotismul, visul și starea de trezire. (Editura Polirom) 

București: Allfa, 2012 



Sala de împrumut la domiciliu pentru copii 

Lista lui Decembrie               4 

Noutăți de la Editura Arthur 



Sala de împrumut la domiciliu pentru copii 

Lista lui Decembrie               5 

Noutăți de la Editura Arthur 
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ARNOLD, Nick 

Descoperă tehnologia : materiale, sisteme, roboţi 

STUART, Colin 

Descoperă matematica: numere, calcule, raționamente 

 Ai vrea să devii un geniu al matematicii cum nu s-a mai văzut? Descoperă cum să 

găsești centrul unui cerc, cum poți să construiești o piramidă, cum să te deprinzi cu limbajul 

calculatoarelor, cum să desenezi o iluzie optică și multe altele! În această carte plină de 

informații și de realități fascinante vei găsi 30 de experimente uimitoare și vei învăța să 

abordezi problemele în mod logic și inteligent.  

 PREGĂTEȘTE-TE SĂ DESCOPERI MAGIA EXPLOZIVĂ A MATEMATICII! MATEMATICA 

ESTE LIMBAJUL UNIVERSULUI! 

București: RAO, 2019 

 Ești gata să stăpânești cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei? Descoperă cum 
funcționează un furnal, cum se obține hârtia, cum merg bicicletele, cum se schimbă greuta-
tea în spațiu, cum să detectezi undele magnetice și multe altele! În această carte plină de 
informații și de realități fascinante vei găsi 30 de experimente uimitoare și vei învăța să re-
zolvi o mulțime de probleme practice.  

București: Litera, 2018 
STUART, Colin 

Descoperă ştiinţa : universul materiei 

 Ai vrea să devii om de știință și să deslușești unele din marile mistere ale lumii?  
Descoperă cum să separi nisipul de sare, cum poți să ridici un cub de gheață fără să -l atingi, 
cum să meșterești o busolă, cum să creezi un curcubeu și multe altele!  

 În această carte plină de informații și de realități fascinante vei găsi 30 de experimen-
te uimitoare și vei afla ce ne-a dezvăluit până acum știința despre felul cum funcționează 
lumea. 

 ȘTIINȚA SE NAȘTE ATUNCI CÂND OAMENII CURIOȘI PUN ÎNTREBĂRI. 
București: Litera, 2018 

NICOL, James 

Ucenica vrăjitoare 

 După ce ratează un test important din lumea vrăjitoarelor, Arianwyn es-

te retrogradată la statutul de ucenică și trimisa in indepartatul oras Lull. Totul pare pierdut, 

iar eroina crede că nu va mai ajunge niciodată o vrăjitoare adevărata, spre satisfacția rivalei 

sale, Gimma. Viața pe care o începe în orasul Lull este departe de a fi plictisitoare. Lucruri 

misterioase își fac apariția în pădure, orașul este cuprins de o  epidemie de deochi și un vizi-

tator misterios o supraveghează în permanență. Cu fiecare vrajă nouă, Arianwyn își perfecți-

onează tehnicile de magie, iar visul ei de a deveni o vrăjitoare adevărată este aproape de 

realitate. Lucrurile rele nu se opresc însă aici. O forță întunecată  o impiedică să mai facă 

vrăji și își dă seama că întreg ținutul este în pericol. (Editura) 

 

„Ucenica vrăjitoare îi poartă pe cititori într-o călătorie înapoi în timp, în vremuri mai simple, 

acolo unde tronează magia, vrăjitoarele și sătenii speriați.” (The New York Times) 

București: Litera, 2018 
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WEINER, Jennifer 

Cel mai mic Bigfoot 

BECKER, Lindsay 

Hoțul de Stele 

 „Honorine este servitoare la conacul Vidalia. Viața ei este cam plictisitoare, întrucât nu 

face altceva decât să șteargă praful de pe tot felul de comori aduse din lumea întreagă și să 

viseze în fața numeroaselor hărți ale lumii care se găsesc aici. Totul se schimbă atunci când 

prinde doi marinari care jefuiesc biroul lordului Vidalia și apoi pornește în urmărirea unei fete 

cu aripi care se pierde în noapte. Dintr-o dată, Honorine este prinsă în mijlocul unei bătălii în-

tre echipajul unui vapor spectaculos și o serie de constelații mitice. Stelele de pe cer au prins 

viață pentru a se apăra de cei care vor să pună stăpânire pe puterile lor. Spre surprinderea ei, 

Honorine este piesa centrală a acestei lupte, punctul de întâlnire dintre magie și știință, dintre 

cărări bătute sau necunoscute. Dar poate o fată curajoasă să aducă laolaltă două tabere prinse 

într-o luptă pe viață și pe moarte înainte ca acestea să dezlănțuie un spirit malefic mai stră-

vechi decât stelele?” (www.carturesti.ro) 

București: RAO, 2013 

 „O poveste înduioșătoare despre prietenie și sentimentul de apartenență ce va rezo-
na cu tinerii cititori care au trebuit să lupte cândva pentru a-și afla locul în lume.” (School 
Library Journal) 

 „Alice Mayfair, în vârstă de doisprezece ani, pășește prin lume neobservată. Ignorată 

de familia ei și trimisă la cel de-al optulea internat din viața ei, Alice și-ar dori mult sa aibă un 

prieten, iar, când îl salvează pe Millie Maximus de la înec, într-o zi, își găsește și prietenul mult 

visat. Îndrăgita autoare Jennifer Weiner ne aduce o poveste despre prietenie, creaturi cu blă-

niță și găsirea locului de care să simți că aparții cu adevărat.” (Editura Rao) 

București: RAO, 2017 
PALOMAS, Alejandro 

Un fiu 

 Guillermo, alintat Guille, protagonistul acestui roman, este un copil cu totul deosebit. El 

trăiește singur cu tatăl său, Manuel, întrucât mama, de profesie stewardesă, a plecat la muncă 

în Dubai. Tocmai a ajuns la o școală nouă, iar singura lui prietenă este Nazia, o fată pakistaneză. 

 Arată ca un copil fericit, un copil anormal de fericit, după opinia dirigintei sale, Sonia, ale 

cărui beculețe se vor aprinde toate odată când Guille, la întrebarea „ce vrei să fii când ai să te 

faci mare?„ răspunde că vrea să fie Mary Poppins, nu „ca” Marry Poppins, ci ea însăși.  

 Toate acestea o vor face pe Sonia să ceară sprijinul Mariei, consilierul de orientare al 

școlii, pentru a o ajuta să descopere ce se ascunde sub acea fațadă a fericirii lui Guille, fericire 

care pare a fi doar vârful aisbergului. Povestea este spusă de fiecare dintre personaje: Guille, 

Manuel, Sonia și Maria, marcând mai multe perspective în narațiune. În fiecare capitol, relatat 

la persoana întâi, vom cunoaște punctul de vedere al unuia dintre personaje, iar cu fiecare capi-

tol, naratorul ne va lăsa mai intrigați și mai aproape de a cunoaște misterul lui Guille, de a cu-

noaște adevărul. (Editura) 

București: RAO, 2019 

TOLKIEN, John Ronald Reuel 

Silmarillion  

 „Silmarillion - o îngemănare uluitoare de mit și epos, care premerge trilogia Stăpânul 

Inelelor. Aceasta este istorisirea răzvrătirii elfilor, făurarii inelelor puterii, împotriva stăpânului 

întunericului, Morgoth, și a războiului crunt care a însângerat primul ev al Pământului de Mij-

loc. Un mit al creației de o frumusețe unică... Magnific!” (Washington Post) 

 „Silmarilii sunt cele trei giuvaieuri create de Feanor. Sauron a creat unul singur: inelul 

suprem, inelul stăpân, cel pe care îl descoperă hobbitul și luptă pentru a-l distruge vitejii 

strânși în jurul stăpânului inelului. În Silmarillion este redată istoria antică a Pământului de 

Mijloc, mitologia apariției lui și a popoarelor care-l locuiesc.” (Editura Rao) 

București: RAO, 2019 
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