
 
Bătălia cărţilor 

(Concurs de lectură) 
 

 
Lista cărţilor pentru adolescenţi (14-18 ani) 

 
 

1. Chbosky, Stephen. Jurnalul unui adolescent timid. Bucureşti: Editura Trei, 2013, 255 p.  

Roman despre un adolescent în primul an de liceu şi despre felul în care acesta încearcă 

să facă faţă problemelor vârstei. Peste 2 milioane de exemplare vândute. Ecranizat. Foarte 

popular în rândul tinerilor. 

 

2. Rushdie, Salman. Harun şi Marea de Poveşti. Iaşi: Polirom, 2008, 263 p. 

Istoria micului Harun Khalifa şi a familiei sale. Asemenea unei poveşti din O mie şi una 

de nopţi transpuse în contemporaneitate, romanul amestecă, asemenea unui puzzle, cărţi 

hazlii şi desene animate, Războiul stelelor şi chiar inscripţii de pe panourile care 

mărginesc autostrăzile Kashmir-ului. 

 

3. Krakauer, John. În sălbăticie. Bucureşti: Humanitas Fiction, 2012, 235 p. 

Povestea emoţionantă a morţii tânărului Chris McCandless în sălbăticia Alaskăi în 1992. 

Krakauer scrie În sălbăticie, refăcând traseul lui McCandless, urmărindu-l pas cu pas, 

stând de vorbă cu oamenii pe care acesta i-a cunoscut în ultimii doi ani de viaţă. Cartea 

reconstituie puzzle-ul complicat al motivaţiei care l-a condus către un sfârşit tragic. 

Premiul YALSA în 1997. Ecranizat. 

 

4. Chivu, Adrian. Strada. Iaşi: Polirom, 2012, 245 p. 

O carte dedicată aventurilor din copilăria din perioada comunistă. Un amestec de South 

Park şi Amintiri din copilărie.  

 

 

5. Ivey, Eowyn. Copila de zăpadă. Iaşi: Polirom, 2012, 327 p. 

Este povestea unui cuplu în vârstă, fără copii, care se au doar unul pe altul. În 1920, Jack 

şi Mabel au plecat din Pennsylvania în Alaska, în căutarea unei vieţi mai bune. Într-o zi,  

pe un viscol năprasnic, cei doi soţi fac o fetiţă de zăpadă, cu buzele din mure, cu mănuşi 

şi cu fular. Cei doi zăresc în pădure o fetiţă cu părul blond, cu acelaşi fular şi aceleaşi 

mănuşi, care are drept prietenă o vulpe. Premiu pentru debut. 

 



 

6. Levy, Marc. Hoţul de umbre. Bucureşti: Editura Trei, 2011, 225 p. 

Un roman amuzant şi tandru despre primele iubiri, prietenie si visuri, Hoţul de umbre 

spune povestea unui băiat care are un dar special: el poate fura umbrele oamenilor, iar 

umbrele îi încredinţează secretele lor. Aceste reflexii întunecate vin şi pleacă, dezvăluind 

părţile ascunse ale persoanelor cărora aparţin. Marc Levy este cel mai citit autor francez 

contemporan. 

 

7. Keyes, Daniel. Flori pentru Algernon. Bucureşti: Humanitas, 2003, 274 p.  

Povestea neobişnuită a lui Charlie Gordon şi a unui şoarece alb. Pe listele Goodreads 

printre 100 din cele mai populare cărţi pentru tineri. 

 

8. Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Bucureşti: Fahrenheit, 1998, 187 p. 

Roman distopic despre un viitor în care cărţile sunt interzise şi arse. Un grup de rebeli se 

opun sistemului opresiv şi acestui mod de spălare a creierului. Best-seller. Ecranizat. 

 

9. Olivier, Lauren. O zi din şapte. Bucureşti: Litera, 2011, 384 p. 

Dacă ai avea o singură zi de viaţă cum ai alege să o trăieşti şi dacă ai şti că vei muri ce 

moment ai vrea să retrăieşti? Acestea sunt întrebările pe care şi le pune tânăra Samantha 

Kingston în cele şapte zile aproape identice pe care le trăieşte şi retrăieşte pentru a 

îndrepta o greşeală pe care trebuie mai întâi să o descopere. 

 

10. Price, Lissa. Starters. Bucureşti: Editura Trei, 2013, 312 p. 

Tânăra Kelly în vârstă de 17 ani se confruntă, într-un Los Angeles al viitorului, cu 

urmările unui război biologic care a decimat populaţia de vârstă medie. 

 
 

 

Lista cărţilor pentru copii (11-13 ani) 

 
1. Walliams, David. Băiatul miliardar. Bucureşti: Arthur, 2013, 208 p.  

E povestea unui băiat foarte bogat, care putea obţine tot ce-şi dorea, dar care totuşi nu 

era fericit. Era foarte singur, îi lipseau prietenii. Un suflet de copil care în pofida 

tuturor tentaţiilor rămâne curat şi care ştie ce trebuie preţuit cu adevărat în viaţă. 

 

 



 

 

2. Boyne, John. Băiatul cu pijamale în dungi. Bucureşti: RAO, 2008, 224 p.  

Doi băieţi, separaţi doar de un gard, dar în realitate trăind în două lumi total diferite. 

Găsesc că au foarte multe lucruri în comun, se împrietenesc, dar prietenia lor se va 

frânge. 

 

3. Sachar, Louis. Tabăra. Bucureşti: Arthur, 2012, 263 p.  

O întîmplare nefericită cu nişte adidaşi îl va trimite pe Stanley în tabără. Ei, nu e 

tocmai o tabără cu jocuri şi distracţie, e una în care se clădesc caracterele. Aici îşi va 

face un prieten cu ajutorul căruia va reuşi să anuleze un blestem al familiei sale vechi 

de mai multe generaţii. 

 

4. Palacio, R.J. Minunea.  Bucureşti: Arthur, 2013, 336 p.  

În SUA această carte a generat o campanie naţională prin care se promovează 

bunătatea şi empatia. O poveste care ne învaţă să nu judecăm după aparenţe. Auggie 

este un băieţel obişnuit pe dinăuntru, dar care arată diferit la exterior. Vom afla care 

sunt atuurile sale care-l ajută să se integreze între colegi şi să fie acceptat de aceştia. 

 

5. Umansky, Kaye. Solomon Snow şi giuvaierul furat. Bucureşti: RAO, 2008, 186p. 

O carte de aventură, cu răsturnări de situaţii, care te prinde încă de la primele pagini. 

Trei prieteni pornesc să-l salveze pe tatăl unuia dintre ei, drumul lor se întrepătrunde 

cu cel al unui hoţ de bijuterii. Povestea se complică, dar în final datorită isteţimii 

copiilor, iţele se descâlcesc. 

 

6. Kästner, Erich. Emil şi detectivii. Bucureşti: RAO, 1995, 208 p.  

E povestea unui băieţel plecat din provincie în vizită la bunica în Berlin. Drumul e 

plin de întâmplări care-l ajută să-şi facă noi prieteni. Cu ajutorul acestora îşi va 

recupera banii furaţi de hoţul cu pălărie tare şi va ajunge cu bine la bunica. 

 

 

7. Diamand, Emily. Copilul apelor. Bucureşti: RAO, 2009, 316 p. 

O poveste captivantă care se petrece în Anglia secolului al XXII-lea. Lilly, o fată de 

pescar, porneşte în căutarea fetei prim-ministrului care a fost răpită de tâlhari. 

 



8. Beck, Ian. Povestea secretă a lui Tom Inimă-Curată, băiatul aventurier. Bucureşti: 

RAO, 2009, 219 p. 

Tom, mezinul familiei Inimă-Curată, trebuie să-şi găsească fraţii. Are o mare temere 

că nu va fi suficient de curajos pentru acest lucru. Va reuşi el, folosindu-şi isteţimea, 

să străbată întreg Ţinutul Poveştilor şi să devină un adevărat aventurier? 

 

9. McKay, Sharon. Charlie Wilcox. Bucureşti: Allfa, 2003, 184 p. 

Charlie îşi doreşte să devină căpitan de vas la fel ca tatăl său. Se furişează pe un vapor 

de pescuit, dar află că a plecat la război. Totul devine o poveste de supravieţuire în 

timpul Primului Război Mondial. 

 

10. Balliett, Blue. Pe urmele lui Vermeer. Bucureşti: RAO, 2005, 220 p. 

Trei scrisori identice primite de trei persoane diferite. Un furt al unui tablou şi doi 

copii care încearcă să găsească hoţul şi să dezlege misterul scrisorilor. Oare vor reuşi? 

 
 
 
 
Notă: Cărţile se pot împrumuta de la Secţia pentru copii, sediul central, sau de la 
filialele bibliotecii: Filiala Kogălniceanu, Filiala „Traian Brad”, Filiala Zorilor 


