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Dragi părinţi,

Pătrunderea în lumea cuvintelor 
scrise este o realizare uimitoare a 

copiilor voştri. Odată cu fiecare cuvânt pe care ei 
ajung să-l descifreze se naşte o poveste, şi fiecare 
nouă povestioară deschide zăvorul unei lumi fascinante 
ce li se revelează prin lectură.

Povestioarele despre Hermie, scrise de renumitul 
pastor şi autor Max Lucado, alcătuiesc o serie de 
cărţi pentru copii, în care părinţii pot avea deplină 
încredere în ce priveşte conţinutul prezentat cu 
multă fantezie şi umor. Pasiunea autorului de a le 
dezvălui copiilor cât de mult îi iubeşte Dumnezeu este 
concretizată în aceste relatări amuzante pe care cei 
mici le vor îndrăgi numaidecât.

Dumnezeu mă iartă, şi eu te iert este o nouă 
întâmplare amuzantă despre Hermie, scrisă într-un 
limbaj simplu şi propoziţii scurte, 
pentru ca cei mici să găsească 
bucuria de a învăţa lucruri inedite 
şi utile.

Tuturor vă dorim:
Lectură plăcută!


