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31 de voturi ale copiilor cu 
vârste între 11-15 ani

Tabăra, Louis Sachar – 6 voturi

Băiatul cu pijamale în dungi, John Boyne – 3 voturi

O istorie secretă a Țării Vampirilor, Adina Popescu – 2 voturi

Miss Peregrine, Ransom Riggs- 2 voturi

Unde fugim de-acasă?, Marin Sorescu – 2 voturi

Harry Potter, J. K. Rowling - 2 voturi

Tom Gates, Liz Pichon – 1 vot

Matilda, Roald Dahl – 1 vot

Alchimistul, Paulo Coelho – 1 vot

Caroline, Neil Gaiman – 1 vot

O poveste griminală, Adam Gidwitz – 1 vot

Aventurile luo Huckleberry Finn,  Mark Twain – 1 vot

Când mă vei întâlni, Rebecca Stead - 1 vot

Timmy Fiasco, Stephan Pastis – 1 vot

Insula delfinilor albaștri, Scott O Dell – 1 vot

Pollyanna, Eleanor H. Porter – 1 vot

Cronicile din Narnia, C. S. Lewis – 1 vot

Harriet spionează, Louise Fitzhugh – 1 vot

Sub aceeași stea, John Greea – 1 vot

Cel mai de preț Cadou, Nicholas Sparks – 1 vot



Tabăra, Louis Sachar (recomandarea lui Eduard Acatrinei, 12 
ani)
Stanley Yelnats a pornit

Dintr-un loc super-împuțit

Într-o mare aventură

Cu multă alergătură.



Tabăra, Louis Sachar

Te învaŃă să apreciezi 
sinceritatea.

Îți aduce aminte să fii bun 
cu toată lumea.



Tabăra, Louis Sachar

Mi-a plăcut această carte deoarece 
m-a sensibilizat în legătură cu 
pedeapsa cruntă a personajelor. Mi-a 
dat voința și încrederea necesare 
pentru a fi prietenă cu toată lumea. 
M-a călăuzit în lumea imaginației și 
chiar m-a făcut să pierd nopți citind-o. 

(Ioana Conțac, 12 ani)



Tabăra, Louis Sachar (Răzvan Cronț, 12 ani)

Așezare în aer liber pentru 
adăpostirea copiilor, a elevilor aflați la 
odihnă sau a sportivilor aflați la 
antrenament.

Suspans, relaxare, 
aventură, vacanță, 
prietenie, supraviețuire, 
acțiune, distracție.



Tabăra, Louis Sachar (Andi Gîză, 12 ani)

Umorul, ironia, stilul simplu și, în 
același timp, energic, jocurile de 
cuvinte fac ca acest roman să 
poată fi citit la orice vârstă. De citit musai!



Tabăra, Louis Sachar (Eduard Corneanu, 12 ani)

În ce măsură îți faci singur 
norocul?

Salut! Numele meu este 
Stanley Yelnats. Eu sunt 
personajul principal din 
cartea Tabăra.



Tabăra, Louis Sachar



O istorie secretă a Țării Vampirilor, de 
Adina Popescu



O istorie secretă a Țării Vampirilor, de Adina Popescu
Picoliciul, după părerea mea, este un personaj pozitiv. Având o călătorie lungă, el 
ajunge să se implice în poveștile celorlalte personaje. El descoperă că nu poate scăpa 
de Sfârșit decât dacă își va înțelege scopul poveștii. (Alexandra Rotaru, 11 ani)



O istorie secretă a Țării Vampirilor, de Adina Popescu
Când i-am auzit titlul și i-am văzut coperta plină de mister, mi-am spus că 
trebuie să o citesc. Personaje din carte. Precum Greuceanu sau Sfânta 
Miercuri, așteaptă să fie descoperite! (Alexandra Rotariu, 12 ani)



Miss Peregrine, Ransom Riggs
Un secret al unui băiat dezvăluie și alte ascunzișuri. (Alexia-Janice
Pughiuc, 12 ani)



Miss Peregrine, Ransom Riggs



Miss Peregrine, Ransom Riggs
Citind această carte, am început să privesc mai atent tot ce mă înconjoară. 
(Alexia-Janice Pughiuc, 12 ani)



Miss Peregrine, Ransom Riggs



Miss Peregrine, de Ransom Riggs, este o carte fascinantă, cu personaje fascinante! Sunt 
nerăbdătoare să citesc și al doilea volum apărut deja pe piață. Tânărul Jacob crește înconjurat de 
poveștile fascinante ale bunicului său. El pornește în căutarea orfelinatului în care a copilărit bunicul 
său omorât de un suflet pustiu. (Andreea Răstoacă, 15 ani)



Băiatul cu pijamale în dungi este cartea pe care am citit-o în 2 zile. Nu am mai lăsat-o din mână. 
Bruno este nevoit să se mute din Berlin, cu întreaga familie. El este trist deoarece nu are nici un 
prieten. Până la urmă, se împrietenește cu Shmuel, un băiat ce purta pijamale în dungi. Cartea e 
plină de aventură, prietenie, inocență, mistere, lecții de viață. (Teodora Șerban, 12 ani)



Băiatul cu pijamale în dungi, de John Boyne, e cea mai frumoasă carte. M-a impresionat 
enorm, are un farmec aparte, iar Bruno are un prieten la gard. Cel mai frumos moment a fost atunci 
când au făcut cunoștință. (Iasmina Grigoraș, 11 ani)
Descoperă inocența lui Bruno și realitatea cruntă a miilor de oameni ce își duceau zilele în pijamale 
dungate în lagăre naziste. Discriminare, realitate, nostalgie, ură, istorie, foame, chin, explorare, 
brutalitate, naivitate, durere, agresiune, curiozitate, suferință, tristețe, traumă, prietenie, frig, rasism. 
(Maria Cullidiuc, 12 ani)



Pentru cei cărora le place tot ceea ce ține de magie, aventură și ficțiune, recomand Harry Potter, 
de J. K. Rowling. Iată 2 motive pentru care ar trebui să o citești și tu: 1. pe măsură ce personajele 
cresc (de la un volum la altul), și intriga devine tot mai densă, și tot mai mulți oameni, de vârste 
diferite, se pot regăsi în situațiile prezentate; 2. infinita imaginație a autoarei, care s-a ocupat îână și
de cel mai mic detaliu. (recomandarea Alessiei Vacariu, 12 ani)



Cartea Unde fugim de-acasă?, de Marin Sorescu, este preferata mea deoarece autorul 
povestește amuzant și atractiv. (Delia Aciurăriței, 11 ani)
În această carte, cel mai mult mi-au plăcut grafica și proza ritmată. Cartea m-a introdus 
într-o lume colorată, veselă, inocentă și plină de fantezie. (Alessia Hoidrag, 12 ani)



Când mă vei întâlni, Rebecca Stead (recomandarea Andrei Lungu, 12 ani)
cartea este interesantă prin faptul că este vorba despre o fată de vârsta naostră care trebuie, pe 
cont propriu, să dezlege un mister al viitorului, într-o carte întoarsă pe dos. Modul de „construcție” al 
cărții seamănă cu un labirint al călătoriei în timp și al misterelor.



Timmy Fiasco. A greși e omenește, Stephan Pastis (recomandarea Victoriei Larco, 12 ani)
Mi-a plăcut foarte mult această carte, deoarece Timmy se crede un detectiv particularși încearcă 
să rezolve foarte multe cazuri, însă, odată cu acestea, apar și problemele. În carte, apare și Total. 
Cine este? Nu vă pot spune! Dacă vreți să aflați, citiți și voi cartea! 



Votez pentru Cel mai de preț cadou, de Nicholas Sparks, pentru că este un roman de 
dragoste, care mi-a oferit multe emoții atunci când am citit povestea plină de iubire a doi tineri 
îndrăgostiți, despărțiți de poziția socială. Au trecut mai bine de 20 de ani, iar destinul i-a adus din nou 
împreună la înmormântarea prietenului lor, Tuck.
Citiți cartea, dar nu uitați șervețelele! (recomandarea Ioanei Toader, 14 ani)



Recomand cartea Tom Gates, de Liz Pichon, copiilor care iubesc Jurnalul unui puști deoarece este 
tot un roman grafic amuzant și plin de haz. Este vorba despre un puști curajos, care are cele mai tari scuze 
când vine vorba de temele pentru acasă și care o super formație rock.
Dacă eăti adult și citești această carte, îți vei aduce aminte de copilărie și de năzbâtiile pe care le făceai 
când erai mic. (recomandarea Ioanei Alexandru, 12 ani)



Matilda, Roald Dahl
(recomandarea Dariei 
Șoucaliuc, 12 ani)

Matilda este o fetiță pasionată de 
cărți.

Matilda este un copil supradotat
neînțeles de cei din jurul ei.

Matilda este o devoratoare de cărți.

Luați exemplul Matildei! Citiți această 
carte interesantă!



Insula delfinilor albaștri, Scott O Dell
(recomandarea Anastasiei Busuioc, 12 ani)



Pollyanna, Eleanor H. Porter 
(recomandare făcută de Alin 
Bof, 12 ani)

Subtitlu: Ce-au putut învăța nepotul și
bunica de la o fetiță ca ea!

Dacă-i ceri un ajutor,

Ea se implică cu spor.

Nicicând nu va spune: Ba!,

De greu nu s-ar speria,

Căci în toate ea va ști

Mulțumirea a găsi.

De vi-i goală inima

Și-aveți sufletul pustiu,

Citiți iute Pollyanna,

Doctor și exemplu viu!



Coraline, Neil Gaiman (recomandare făcută de Iulia Grădinaru, 
12 ani)
Aventura, suspansul și frica sunt ingredientele principale în această carte. Personajele ei ciudate sunt extraordinare și fantastice, fiecare 
aducând câte un episod în care simâi că tu, deși ești doar un cititor, faci parte din carte. E o carte care te împinge să o citești ca să vezi ce 
se mai întâmplă.



Cronicile din Narnia, C. S. Lewis 
(recomandare făcută de Ilona Zamfir, 11 
ani)



Alchimistul, de Paulo Coelho 
(recomandare făcută de 
Alex Lupu, 12 ani)

M-a fascinat povestea tânărului 
păstor andaluz care pleacă în 
călătoria vieții lui pentru a-și împlini 
destinul. Drumul acestuia pavat cu 
încercări a fost pentru mine o lecție
din care am înțeles că este important 
să privim la cei din jur, să ne ascultăm 
pe noi, să nu ne lăsăm descurajați și 
să ducem până la capăt ce ne 
propunem. 

Din această carte am aflat despre 
alchimie, o pseudo-știință practicată 
încă din Antichitate.

Mesajul cel mai important al textului 
este că trebuie să facem tot ce ne stă 
în putere pentru a ne împlini destinul.



Sub aceeași stea, de John Green 
(recomandare făcută de Bianca
Văculișteanu, 14 ani)



Aventurile lui Huckleberry
Finn, de Mark Twain 
(recomandare făcută de 
Marco Moruzi, 12 ani)

Această carte este de acțiune și
personajul principal este un copil cam 
obraznic, care fuge de acasă. Vă las 
pe voi să descoperiți restul!

Abia aștept să găsesc o carte 
asemănătoare cu aceasta!

O altă carte scrisă de Mark Twain este 
Aventurile lui Tom Sawyer, însă are mai 
puțină acțiune decât preferata mea.

Nu vă place acest gen de carte?!

Atunci, vă sugerez să citiți altceva, 
care să vă placă!



O poveste griminală, de 
Adam Gidwitz (recomandare 
făcută de Maria Vărgănici, 
12 ani

Rețetă

Se pun într-un castron aventura și 
dialogul, se amestecă timp de 2 minute. 
Se va obține o pastă. După aceea, se 
adaugă narațiunea, suspansul și 
personajele. Se lasă amestecul să firbă 
15 minute la foc mediu, după care se 
adaugă creativitatea.

Pentru decor, va trebui să mai folosiți
încă 100 de grame de suspans. Pasta 
obținută din aventură, narațiune, dialog, 
suspans, personaje și creativitate se pune 
într-o tavă cu dimensiuni medii și se lasă 
la cuptor timp de 30 de minute la foc 
mic.

Se obține o carte în care găsești suspans 
la fiecare pagină, are multă aventură și, 
odată ce vei intra în lumea acestei cărți, 
nu o vei mai lăsa din mână.

Poftă bună la citit!



Concluzii

� Dacă nu ai citit niciuna dintre cărțile amintite în această prezentare, nu e 
târziu să începi chiar din acest moment!

� Alege o carte din lista noastră, ținând cont de recomandările membrilor 
Cercului de lectură Unde fugim de-acasă?!

� Citește cu drag!

� La final, notează-ți impresiile sub forma unei scurte recenzii!

� Trimite recenzia ta către alți cititori!

� La cât mai multe cărți citite cu plăcere, în 2016!


