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Copiii se nasc cu dorința nestăvilită de a învăța. Curioși din fi re, 
ei vor să exploreze, să descopere și să înțeleagă lumea înconjurătoare. 

Astfel, apar o sumedenie de întrebări cărora le caută răspunsul.

Ținând cont de curiozitatea lor, Galaxia Copiilor vă prezintă 
seria enciclopedică „Descoperă lumea, întrebare cu întrebare“, 

cu răspunsuri atractive și particularizate care vin în întâmpi narea întrebărilor 
pe care tinerii cititori și le pun despre lumea care îi înconjoară.

Această serie abordează subiecte din domenii precum lumea animalelor, 
știință și tehnologie, spațiul cosmic, spațiul terestru, corpul uman, natura 
și locurile uimitoare de pe planetă. Folosind un format prietenos pentru 
tinerii cititori, fi ecare întrebare benefi ciază de răspunsuri clar formulate, 

iar ilustrațiile minunate contribuie la întregirea cunoștințelor.

Pentru tinerii cititori, aceasta este o serie ideală. Suntem siguri 
că ea va fi  îmbrățișată cu drag de copii, părinți și profesori deopotrivă.

PREFAT, A

All About Amazing Places Encyclopedia. 
Trivia Questions and Answers

Copyright © 2022 Dreamland Publications All rights reserved. 

Totul despre locuri incredibile de pe glob. Enciclopedie. 
Descoperă lumea, întrebare cu întrebare 

Copyright © 2022 Editura Galaxia Copiilor. Toate drepturile rezervate.

Redactare: Andra Rotaru
Tehnoredactare: Liviu Stoica 
Corectură: Bernadeta Filip
Design copertă: Oana Bădică

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Totul despre locuri incredibile de pe glob: enciclopedie: 
descoperă lumea, întrebare cu întrebare / concept: 
Anuj Chawla; realizat de Lata Seth; trad. din lb. engleză de 
Gabriel Tudor. – București: Galaxia Copiilor, 2022
ISBN 978-606-796-141-6
I. Chawla, Anuj
II. Seth, Lata
III. Tudor, Gabriel (trad.)
087.5

Grupul Editorial ALL:
Bd. Constructorilor, nr. 20A, et. 3, sector 6, cod 060512 – București. Tel. : 021 402 26 00

Editura Galaxia Copiilor face parte din Grupul Editorial ALL.
/editura.all                         /galaxia.copiilor.carti

 www.all.ro                           www.galaxiacopiilor.ro



3

Familia regală britanică, în fruntea căreia se 
află acum regina Elisabeta a II-a, trăiește 

în impunătorul castel Windsor. Reședință 
a monarhilor britanici încă din anii 1070, 
edificiul a fost construit de William Cuceritorul 
pentru a servi drept castel și fortăreață. A fost 
reconstruit și apoi modificat de monarhii care 
s-au succedat. Adesea, regina își petrece aici 
weekendurile și îl folosește în scopuri oficiale.

CE FAMILIE REGALĂ TRĂIEȘTE 
ÎN CASTELUL WINDSOR?

Boliviano a fost moneda Boliviei în 
perioada 1864–1963, acesta fiind 

împărțit în 100 de cenți sau centavos, în 
limba spaniolă. Din cauza inflației continue, 
moneda a fost înlocuită cu peso-ul bolivian, 
la o rată de schimb de 1000 de bolivianos 
pentru 1 peso. Prima monedă boliviano 
a fost introdusă în 1864, fiind egală cu 
o jumătate de scudo sau 8 soles, în fosta 
monedă.

După formarea Uniunii Europene sau UE, 
11 state-membre au decis să adopte o 

politică monetară comună, folosind euro ca 
monedă unică, începând cu 1 ianuarie 1999. 
Grecia a fost a douăsprezecea țară care a accep-
tat această măsură, astfel încât din 2 ianuarie 
2002, noi bancnote și mijloace de plată în euro 
au fost introduse de UE.

CE MONEDĂ ESTE FOLOSITĂ 
ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE 

DE LA 1 IANUARIE 1999?

CĂREI ȚĂRI APARȚIN MONEDELE 
DE ZECE CENTAVOS ȘI UN BOLIVIANO, 

EMISE ÎNTRE 1863 ȘI 1866?
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CINE A CONSTRUIT FAIMOSUL TURN 
AL LONDREI DIN MAREA BRITANIE?

După cucerirea Angliei în 1066 de 
către normanzii conduși de William 

Cuceritorul, Turnul Alb, denumit și Turnul 
Londrei, a fost construit de acesta în 1078. 
Turnul a servit unor întrebuințări multiple: 
a fost reședință regală, închisoare, trezorerie, 
menajerie, armurărie, iar acum adăpostește 
Bijuteriile Coroanei.

Statuia Colosului din Rhodos a fost dedicată 
zeului grec al Soarelui, Helios. Statuia de 

bronz, cu o înălțime de aproximativ 33 m, a fost 
ridicată în orașul Rhodos din Grecia, pe insula 
cu același nume. Construirea acesteia a durat 
12 ani, începând cu anul 292 î.Hr. până în anul 
280 î.Hr. În anul 226 î.Hr., insula Rhodos a fost 
lovită de un cutremur, iar statuia s-a prăbușit. 
Planurile pentru reconstruirea acesteia nu s-au 
concretizat.

PE CINE ÎNFĂȚIȘA STATUIA 
COLOSULUI DIN RHODOS DIN GRECIA?

CARE ESTE SINGURA ȚARĂ DIN LUME CARE NU-ȘI 
ȘTANȚEAZĂ NUMELE PE TIMBRELE POȘTALE?

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este 
singura țară din lume a cărei denumire nu apare pe 

timbrele sale poștale. Pe fiecare timbru apare valoarea 
acestuia, precum și portretul monarhului aflat la putere. 
Se știe că timbrele poștale au fost emise pentru prima oară 
de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 
Pe primul timbru tipărit vreodată se afla efigia tinerei regine 
Victoria, valoarea lui fiind de un penny.



5

Zeus, regele zeilor greci, trăia, potrivit 
legendelor, pe Muntele Olimp. În 

secolul al V-lea î.Hr., grecii i-au dedicat 
lui Zeus un templu. Renumitul sculptor 
Fidias a fost solicitat să sculpteze o statuie 
reprezentându-l pe zeu, pe care a decorat-o 
cu fildeș, abanos, aur și pietre prețioase. 
Considerată una dintre cele șapte minuni 
ale Antichității, statuia a fost distrusă 
în întregime în secolul al V-lea d.Hr., 
rămânând doar mărturiile detaliate despre 
ea, oferite de oameni renumiți.

DIN CE ERA FĂCUTĂ STATUIA LUI ZEUS, 
CONSTRUITĂ DE FIDIAS ÎN SECOLUL V Î.HR.?

CU CE ȚARĂ ESTE 
ASOCIAT SUSHI-UL?

Cuvântul „sushi“ provine din limba 
japoneză și înseamnă „pește acru“. 

Dar chiar dacă sushi este asociat cu 
Japonia, preparatul a fost gătit, pentru 
prima oară, în Asia de Sud-Est, unde 
peștele era lăsat să fermenteze cu orez și 
sare, orezul fiind scos din rețetă ulterior. 
Această practică s-a răspândit în zona de 
sud a Chinei, iar mai târziu în Japonia!

CE ESTE UNIUNEA 
EUROPEANĂ?

Uniunea Europeană este o entitate geopolitică ce reunește majoritatea țărilor din 
Europa. Ea are la bază numeroase tratate și a avut la origine șase state fondatoare 

(Belgia, Franța, Germania de Vest, Italia, Luxemburg și 
Olanda) care au trecut prin expansiuni și secesiuni, ajungând 
în prezent la 27 de state. Scopul acestei uniuni este de a anula 
barierele economice, comerciale și sociale și de a promova 
pacea în aceste regiuni.
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Farul din Alexandria a fost un far faimos, considerat una dintre 
cele șapte minuni ale lumii antice. A fost construit pe insula 

Pharos, în apropierea orașului egiptean Alexandria, în jurul anului 
280 î.Hr. Avea o înălțime de aproximativ 107 m. Se presupune 
că în vârful farului se afla o statuie uriașă care-l reprezenta fie pe 
Alexandru cel Mare, fie pe Ptolemeu. Farul a fost distrus în urma unui 
cutremur, în secolul al XIV-lea.

CE ȚARĂ ESTE FAIMOASĂ PENTRU 
PLĂCINTA NUMITĂ ȘTRUDEL?

Cuvântul „ștrudel“ aparține limbii germane, însă 
ștrudelul este asociat cu Austria. Ștrudelul cu mere 

este un produs tradițional vienez de patiserie, făcut dintr-o 
umplutură dulce de mere, învelită într-un aluat subțire. 
Ștrudelele sunt populare în țările care au făcut cândva 
parte din Imperiul Austro-Ungar.

Haggis este mâncarea tradițională a scoțienilor. 
Aceasta este realizată, de fapt, dintr-un cârnat 

preparat din ficat, plămâni și inimă de oaie. După ce 
organele respective sunt tocate mărunt și amestecate cu 
ovăz, preparatul este condimentat cu ceapă și mirodenii, 
iar apoi este gătit.

CUM PREPARĂ SCOȚIENII MÂNCAREA 
LOR TRADIȚIONALĂ CU CÂRNAȚI?

tro-Ungar.ul Aust

CUM A FOST DISTRUS 
FARUL DIN ALEXANDRIA?


