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Iubim listele pentru că ascund în ele însele promisiuni. Promisiunea 
unor lucruri noi, pasionante. Promisiunea unui simțământ aparte: acela 
pe care îl trezește descoperirea. Iubim listele pentru că ne deschid ochii 

asupra unor „bunătăți” pe care fie le-am trecut cu vederea, fie nu le-am știut. 
Uneori, ne aplecăm asupra unei liste pentru că ne place de cel care a alcătuit-o. 
Alteori, pentru că suntem entuziasmați de categoria la care se referă lista. Sau, 
poate, pentru că ne mână de la spate curiozitatea vie. 

O listă este ca un cufăr cu vechituri în care ți se dă voie să cotrobăi. Niciodată nu 
știi sigur peste ce anume vei da și te oprești cu bucurie asupra fiecărui mărunțiș 
care îți trece prin mâini. Unele obiecte se întorc rapid la locul lor, în timp ce pe 
altele le-ai vrea pentru tine însuți.

Cufărul cu bunătăți
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Materialul pe care îl ții în mână este un astfel de cufăr. El nu conține topuri. Fie 
că vorbim despre cărți, melodii, filme sau alte lucruri, propunerile din partea 
Echipei Respiro nu se referă la „cele mai cele” din domeniile respective. Sunt 
doar „dulcețuri” pe care alții, înaintea ta, le-au gustat și care le-au plăcut sufi-
cient de mult încât să ți le recomande și ție. Pe unele, poate că le știi. Pe altele, 
nu. Cert este că toate cele propuse sunt oarecum mai la îndemână decât altele. 
Selecția a fost făcută astfel încât testarea pe propria piele să nu-i fie prea dificilă 
cititorului român.

Trăim într-o lume suprasaturată de informații și de oferte. E tot mai greu să 
alegi ce să consumi și cu ce să-ți ocupi timpul. E tot mai dificil să spui ce are 
valoare și ce nu. Tocmai de aceea îți oferim spre degustare „dulcețuri” pentru 
ochi (fotografii, monumente arhitectonice), pentru minte (cărți, filme) și pentru 
suflet (pasaje biblice, bucăți muzicale). Gusturile — se știe — nu se discută. 
Scopul principal al cărții este să te provoace să cauți lucruri de calitate: acestea 
și altele. Listele rămân deschise. Le poți completa tu însuți mai departe. Și să 
nu uiți ca, ori de câte ori găsești ceva frumos, să le dăruiești o recomandare 
prietenilor tăi. Dar din dar se face... dulceață.

Cu drag, 
Echipa Respiro

6



Cărți
Resurse online 

Traveling
A șaptea artă

Fotografie
Sport
Biblie

Muzică
Bandă desenată

Learning
Poezii 

Timp liber
Munți

Muzee europene
Arhitectură



Cititorul din peșteră
DE RUI ZINK

Această carte este despre cărți, des-
pre importanța lecturii, fiind scrisă 
special pentru generațiile mai noi, 
captivate de fenomenul online și de 
magia hollywoodiană. Personajul 
principal este un adolescent care 
naufragiază pe o insulă unde 
întâlnește un monstru îndrăgostit 
de cărți.

Să ucizi o pasăre cântătoare
DE HARPER LEE

O carte despre lumea celor mari, 
văzută prin ochii celor mici. O lecție 
despre maturizare, despre lume cu 
vitrinele ei frumoase și ceea ce se 
ascunde în spatele lor uneori. O 
poveste plasată în sudul rasist al Sta-
telor Unite, dar în care se pot regăsi 
cititori din cele mai diverse colțuri 
ale lumii în care trăim.

care te inspiră
Literatură

CĂRȚI
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